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AKTUALNOŚCI

Według założeń projektu docelowo lekarzem POZ 
będzie lekarz:

 mający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ro-
dzinnej;

 odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie 
medycyny rodzinnej;

 posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie me-
dycyny ogólnej;

 posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł 
specjalisty w dziedzinie pediatrii.

Pielęgniarką POZ ma być docelowo pielęgniarka, która:

 posiada tytuł specjalisty lub odbywa szkolenie specja-
lizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego;

 ukończyła lub odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzi-
nie pielęgniarstwa rodzinnego;

 ma tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.
Położną POZ będzie docelowo osoba, która będzie 

posiadać  tytuł specjalisty lub odbywać szkolenie spe-
cjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego 
lub ukończyć kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielę-
gniarstwa rodzinnego albo posiadać tytuł zawodowego 
magistra położnictwa.

Projekt zakłada, że każdy pacjent będzie objęty opieką 
zespołu podstawowej opieki zdrowotnej, w skład którego 
wejdą: lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna POZ.

Pracę zespołu POZ koordynować będzie lekarz POZ, 
który ma planować i realizować opiekę lekarską nad 
świadczeniobiorcą. Pielęgniarka POZ ma planować 
i realizować opiekę pielęgniarską nad świadczeniobiorcą 
i jego rodziną, jeśli chodzi o promocję zdrowia i profilak-
tykę chorób, świadczenia pielęgnacyjne, diagnostyczne, 
lecznicze i rehabilitacyjne. Położna POZ natomiast ma 
realizować w analogicznym zakresie pielęgnacyjną opie-
kę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną.

Podstawowa  
opieka zdrowotna
24 sierpnia 2017 r. Rada Ministrów 
przyjęła projekt ustawy o podstawowej 
opiece zdrowotnej, który przewiduje 
poprawę organizacji i funkcjonowania 
podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), 
a w szczególności lekarza POZ,  
pielęgniarki POZ i położnej POZ. 

Zgodnie z projektem dotacja z budżetu państwa dla 
jednostki samorządu terytorialnego na dofinanso-

wanie zadań dotyczących wychowania przedszkolnego, 
naliczana będzie według organu prowadzącego i orga-
nu rejestrującego, nie zaś według położenia placówki 
przedszkolnej.

Z kolei dotacja podręcznikowa będzie naliczana 
i przekazywana do wysokości maksymalnych kwot 
na ucznia danej klasy, zróżnicowanych w zależności 
od etapu edukacyjnego. Przyjęto, że szkoła będzie 
miała do wykorzystania łączną kwotę dotacji i dyrektor 
szkoły zdecyduje o podziale pieniędzy na podręczniki, 
materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla 
danej klasy.  

Jedną z najważniejszych projektowanych zmian w za-
kresie dotowania placówek wychowania przedszkolnego, 
szkół i placówek ma być odejście od pojęcia rodzaju 
szkoły przy wyliczaniu dotacji dla szkół. Przyjęto nato-
miast tzw. wskaźnik zwiększający. 

Zmiany dotyczą także awansu zawodowego i oceny 
pracy nauczycieli. Przede wszystkim powiązano ścież-
kę awansu zawodowego z oceną pracy nauczycieli. 
Wprowadzono także obligatoryjne terminy dokonywa-
nia oceny pracy nauczyciela w powiązaniu ze ścieżką 
awansu zawodowego. Ocena pracy nauczyciela będzie 
dokonywana obligatoryjnie po zakończeniu stażu na 
każdy kolejny stopień awansu zawodowego oraz co 3 
lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczy-
ciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego, 
jeżeli nauczyciel (w zależności od posiadanego stopnia) 
nie rozpocznie stażu na kolejny stopień lub zakończy 
ścieżkę awansu.

Zmiany dotyczą również czasu pracy nauczycieli. 
Określono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
zajęć oraz ujednolicono pensum (w wymiarze 20 godzin 
tygodniowo) dla nauczycieli posiadających kwalifikacje 
z zakresu pedagogiki specjalnej, zatrudnianych dodat-
kowo w celu współorganizowania kształcenia integra-
cyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Przyjęto również, że z systemu oświaty usunięte zo-
stanie stanowisko asystenta nauczyciela.  

Pieniądze dla szkół
12 września 2017 r. Rada Ministrów 
przyjęła projekt ustawy o finansowaniu 
zadań oświatowych.
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AKTUALNOŚCI ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY / ORZECZNICTWO

Rozstrzygając, organ nadzoru zwrócił uwagę, 
że w § 1 zakwestionowanej uchwały rada 

gminy uchwaliła dla sołtysów (przewodniczących 
organów wykonawczych jednostek pomocni-
czych Gminy) prawo do diet z tytułu wyko-
nywania obowiązków bieżących związanych 
z pełnieniem funkcji sołtysa w kwocie 400,00 zł 
miesięcznie oraz udziału w sesjach Rady Gminy 
Wieliszew w kwocie 50,00 zł. Postanowiono, 
że diety płatne są w terminie do dnia 7-go na-
stępnego miesiąca za miesiąc poprzedni w kasie 
urzędu gminy lub przelewem na wskazane konto 
bankowe. W ocenie wojewody mazowieckiego 
rada gminy w sposób rażący naruszyła art. 37b 
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, albowiem 

W uzasadnieniu ww. uchwały NSA zwrócił 
uwagę, że w poglądach doktryny nie ma 

jednolitego stanowiska dotyczącego statusu proku-
ratora w postępowaniu sądowoadministracyjnym 
w związku z regulacją art. 8 p.p.s.a., podobnie 
zresztą jak Rzecznika Praw Obywatelskich czy 
Rzecznika Praw Dziecka. Skoro zgodnie z art. 32 
p.p.s.a. prokurator może m.in. wnieść skargę, to 
przysługuje mu status skarżącego, a zatem teore-
tycznie prawa strony. Doktryna prawa wskazuje 
wszakże, że w świetle wskazanej regulacji pro-
kurator nie ma statusu stron, lecz wymieniani są 
obok strony, w związku z czym można w pewnym 

Dieta sołtysa nie może być ryczałtowa
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego z 23 sierpnia 2017 r. znak:  
LEX-I-.4131.236.2017.MR stwierdzające nieważność uchwały rady gminy w sprawie 
ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.

ustalona w stałej kwocie dieta stanowi formę 
ryczałtu miesięcznego i traci charakter rekom-
pensacyjny. Zdaniem organu nadzoru dieta nie 
może mieć charakteru stałego, miesięcznego 
wynagrodzenia, niezależnego od kosztów zwią-
zanych z pełnieniem funkcji. Zdaniem wojewody 
użyty przez ustawodawcę w przepisie art. 37b ust. 
1 ustawy o samorządzie gminnym wyraz „dieta” 
należy rozumieć jako zwrot kosztów związanych 
z pełnieniem funkcji. Celem zaś diety jest wy-
równywanie wydatków i strat spowodowanych 
pełnieniem funkcji sołtysa. W tym zakresie organ 
nadzoru powołał się na orzecznictwo sądowo-
administracyjne (np. wyrok NSA z 2 września 
2016 r., II OSK 1449/16).

Prokurator nie może być obciążony kosztami procesu

Teza: „Prokurator, który działając na prawach strony na podstawie art. 8 § 1 
p.p.s.a., zainicjował postępowanie sądowoadministracyjne lub zgłosił  
w nim udział w interesie ogólnym – w celu ochrony praworządności,  
nie może zostać obciążony kosztami postępowania sądowoadministracyjnego”.

Uchwała NSA z 3 lipca 2017 r. sygn. akt I OPS 1/17  

uproszczeniu przyjąć, że podmioty te mają cha-
rakter „strony ułomnej”. W związku z powyższym 
prawa strony, które przysługują prokuratorowi nie 
mogą być zrównywane z uprawnieniami organu 
administracji publicznej, czy też skarżącego. 
W ocenie NSA konsekwencją powyższego jest 
regulacja dotycząca kosztów postępowania (art. 
239 § 1 pkt 2). Dlatego prokurator, korzystając 
z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych, 
nie może być obciążany kosztami postępowania, 
gdyż obowiązek ich pokrycia utrudniałby realiza-
cję nadrzędnego celu jego działania, którym jest 
ochrona praworządności.
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PRZEGLĄD LEGISLACYJNY
Dz.U. z 2017 r. poz. 1514, 1529, 1547, 1554, 1711.

09
sierpnia

KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA
Od 9 sierpnia 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów  
z 25 lipca 2017 r. w sprawie współpracy organów Krajowej Administracji  
Skarbowej z niektórymi podmiotami (Dz.U. z 2017 r. poz. 1514)

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skar-
bowej (Dz.U. poz. 1947, z późn. zm.) i określa sposoby, warunki i zakres:
– współdziałania organów Krajowej Administracji Skarbowej z organami administracji rządowej i samorządowej, 

państwowymi osobami prawnymi, państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi;
– udzielania organom Krajowej Administracji Skarbowej pomocy technicznej;
– udostępniania organom Krajowej Administracji Skarbowej informacji zgromadzonych przez organy admini-

stracji rządowej i samorządowej, sądy, prokuraturę, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz 
państwowe osoby prawne.

09
sierpnia

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Od 9 sierpnia 2017 r. obowiązuje ustawa z 20 lipca 2017 r.  
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami  
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1509)

Nowelizacja ma na celu doprecyzowanie niektórych przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne oraz 
zdefiniowania działalności „zarządzanie nieruchomościami” oraz „pośrednictwo w obrocie nieruchomościami”. 
Uwzględnia ona uwzględnia wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich, postulaty niektórych samorządów i organizacji 
zawodowych związanych z nieruchomościami. 

18
sierpnia

POMOC DLA GMIN DOTKNIĘTYCH ŻYWIOŁEM
Od 18 sierpnia 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  
z 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania 
żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, 
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1547)

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 2 ustawy z 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, 
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1067) i określa gminy, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek 
obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. Wykaz gmin poszkodowanych 
w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, 
które miały miejsce w sierpniu 2017 r., jest określony w załączniku do rozporządzenia.

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

19
sierpnia

POMOC DLA UCZNIÓW
Od 19 sierpnia 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów  
z 18 sierpnia 2017 r.w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy  
dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy 
uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy  
dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć  
terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1554)
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Rozporządzenie wydano na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) i określa:
– szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i uczniom objętym Rządowym programem pomocy dzieciom 

i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-
-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych 
w 2017 r. ustanowionym uchwałą nr 127/2017 Rady Ministrów z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie Rządowego 
programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie 
wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć 
terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.;

– formy i zakres pomocy;
– tryb postępowania w sprawie udzielania pomocy.

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

08
września

EWIDENCJA PRODUCENTÓW
Od 8 września 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien 
spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 1711)

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 17 ustawy z 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji produ-
centów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2015 r. poz. 807 
i 1419, z 2016 r. poz. 1605 oraz z 2017 r. poz. 5 i 624) i określa szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać 
wniosek o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w art. 4 pkt 1 ww. ustawy.

11
września

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI
Od 11 września 2017 r. obowiązuje ustawa z 20 lipca 2017 r. 
o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz. 1529)

Ustawa określa:
1) zasady utworzenia i funkcjonowania Krajowego Zasobu Nieruchomości;
2) zasady kwalifikowania i przekazywania nieruchomości, w tym nieruchomości budynkowych i lokalowych,  

do Krajowego Zasobu Nieruchomości, które:
– stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa, w tym zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne 

Lasy Państwowe oraz powierzonych Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, a także powierzonych Agencji 
Mienia Wojskowego, i które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste,

– są przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa – którymi gospodaruj ą właściwe organy;
3) zasady gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Krajowego Zasobu Nieruchomości;
4) zasady gospodarowania mieszkaniami na wynajem.
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Spotkajmy się na XVII Kongresie 
Gmin Wiejskich!

W zeszłym roku kongres się nie odbył. Złożyło się 
na to wiele przyczyn. Po pierwsze: każde takie 

zdarzenie winno mieć swój temat przewodni. Z tym 
niby nie powinno być kłopotu. Politycy nie próżnują 
i robią wszystko aby samorządowcy się nie nudzili. 
Po drugie: na przełomie lat 2015 i 2016 nastąpiła 
w wyniku wyborów parlamentarnych, a wcześniej 
prezydenckich totalna wymiana elit. I wreszcie po trze-
cie: w połowie roku, kiedy określa się termin i zakres 
tematyczny tak wielkiego wydarzenia, Związek, tak 
jak i pozostałe korporacje samorządowe miał wielki 
problem z właściwą oceną zapowiadanych przez nową 
ekipę zmian. Niekiedy, tak jak w przypadku oświaty, 
miały to być zmiany fundamentalne. Podobnie było 
z procesem recentralizacji wcześniejszych zadań sa-
morządowych, a także z ustrojem samorządów.  Ponie-
waż w wielu przypadkach były to bardziej zapowiedzi 
i deklaracje, bez konkretnych projektów o charakterze 
inicjatyw rządowych, to trudno było wypracować 
w wielu sprawach  opinie i stanowiska. Należy także 
dodać, że mięliśmy i mamy do czynienia z zupełnie 
innym, jak dotychczas procesem stanowienia prawa. 
Znakomita większość projektów legislacyjnych ma 
charakter inicjatyw poselskich. A te z kolei mają tzw. 
uproszczony proces procedowania. Krytykowanie nie, 
bo nie, nie ma sensu. Związek jest zbyt dużą i poważną 
korporacją aby dać się zepchnąć na antypody procesu 
legislacyjnego i być zaszufladkowanym jako: „totalna 
opozycja”. W naszych aktywnościach zatem pojawiły 
się nowe elementy. 

Zamiast kongresu dwie debaty
Zamiast Kongresu odbyły się 2 duże debaty sa-

morządowe. Jedna z nich poświęcona była oświacie, 
a druga obronie samorządności. Przeprowadziliśmy 
także 9 regionalnych spotkań z przedstawicielami 
gmin z obszarami wiejskimi. Ich celem była zawsze 
dyskusja i konsultacje w sprawach najbardziej aktual-
nych, a także propagowanie Związku, jego roli, funkcji 
i reprezentowanie gmin z obszarami wiejskimi wobec 

19 i 20 października 2017 r. odbędzie się już XVII Kongres Gmin Wiejskich. 
Tym razem gościć będziemy w kompleksie hotelowo-konferencyjnym w Ossie. 

rządu i parlamentu. Były to jakby mini kongresy. Teraz 
jednak przyszedł czas na Kongres Gmin Wiejskich. 
Przyznam, że kiedy zapadła decyzja o jego organizacji 
został też wypracowany projekt zakresu tematycznego. 
Życie szybko zweryfikowało pierwotny scenariusz. 
Nagromadzenie problemów, nakaz chwili, wnioski 
spływające z „terenu”, decydowały o tym, że im bliżej  
do kongresu, tym bardziej jest on programowo mody-
fikowany. To wielkie wydarzenie można by porównać 
do święta samorządowego. Lecz nie czas świętować, 
kiedy widmo kryzysu zagląda do naszych budżetów, 
a szczególnie do planów inwestycyjnych. Kiedy coraz 
bardziej rozwierają się nożyce pomiędzy źródłami 
dochodów, a zadaniami przekazanymi samorządom 
do realizacji. Najlepiej ilustruje to sytuacja w ochro-
nie zdrowia, oświacie, opiece społecznej, gospodarce 
odpadami, braku standardów usług publicznych, itp. 
Nie czas świętować kiedy gminom wiejskim wyrywa 
się kawałek po kawałku coraz to bardziej smakowite 
kąski na rzecz poszerzania terytoriów miast. Wreszcie 
unosząca się atmosfera kolejnych starć politycznych, 
podsłuchów, pomówień, absurdalnych niekiedy (bo 
politycznych) referendów ws. odwołań organów sa-
morządowych, wszystko mające posmak i charakter 
igrzysk politycznych. Tylko, że my samorządowcy, nie 
w tej dziedzinie winniśmy rywalizować. Co takiego 
przyciąga na kongres  na 1 lub 2 dni ok. 1000 szefów 
gmin i radnych? Pytanie to jest o tyle istotne, gdyż 
statutowych członków Związku jest ok. 610 gmin. 
Zatem bez mała drugie tyle jest w pewnym sensie 
kibicami stojącymi z boku. Mimo wielu rozczarowań 
z tego powodu, należy cieszyć się z faktu, że chociaż 
raz w roku gminy wiejskie chcą być razem i wspólnie 
zamanifestować swoje istnienie wg. naszego głównego 
hasła: nic o nas bez nas! Powiem szczerze, że uczestni-
cząc czynnie w pracach wszystkich dotychczasowych 
kongresów, mógłbym z góry napisać stanowiska i scha-
rakteryzować jego przebieg. Dlaczego? Analizując 
dorobek poprzednich kongresów, daje się bez trudu 
zauważyć żywotność i aktualność prawie wszystkich 
poruszanych na nich problemów. Czy to oznacza, że 

SAS5_2017.indd   8 2017-09-25   13:39:22



PORADNIK PRAWNY DLA GMIN, POWIATÓW I WOJEWÓDZTW  9 

jesteśmy mało skuteczni, a władza – niezależnie od 
jej konotacji politycznej – jest głucha i nieczuła? Nie 
jest tak całkiem źle. Problem tkwi w tym, że w Pol-
sce poprawia się Państwo małymi kroczkami, nie 
zaś kompleksowo. Zasada: trochę do przodu, trochę 
wstecz, trochę w miejscu – jest trudna do zaakcepto-
wania.  Szef gminy oczekuje od centrum   szybkiego 
i zdecydowanego działania, bo i takiego działania od 
niego oczekuje jego środowisko. 

Uwzględniając jednak uwarunkowania, pamiętając 
o aktualności poprzednich postulatów, tegoroczny 
Kongres winien zainteresować wielu uczestników. 
Jego program jest tworzony we współpracy i zgodnie 
z oczekiwaniami przedstawicieli gmin z obszarami 
wiejskimi. Bezcenną wartością kongresu jest jedno-
czenie środowiska samorządowego celem wspólnego 
oddziaływania na kształt i wymiar przyjętych regu-
lacji i przyszłych zmian. Dlatego do naszych debat 
zaprosiliśmy przedstawicieli rządu i parlamentu. 
W ramach kongresu, pierwszego dnia odbędą się zda-
rzenia dedykowane do określonych odbiorców. Panel 
przeznaczony dla wójtów i burmistrzów  poświęcony 
będzie zagadnieniom związanym z przyszłym kodek-
sem urbanistyczno-budowlanym. Omówimy politykę 
gospodarowania nieruchomościami oraz rządowe 
programy mieszkaniowe. Ponadto zainteresowaniem 
powinny się cieszyć zagadnienia implementacji tzw. 
ustawy krajobrazowej oraz nowej ustawy prawo 
wodne. W ramach kolejnego już forum skarbników 
dyskutowane będą sprawy podatkowe, szczególnie 
podatków od nieruchomości oraz VAT. Szczególnie 
VAT stwarza wiele problemów ze względu na tzw. 
prewskaźniki. Liczymy także na to, iż będzie ciekawa 
wymiana poglądów odnoszących się do projektowa-
nych przez resort finansów zmian indywidualnego 
wskaźnika zadłużenia gmin. Zupełnym novum będzie 
„Forum radnych i przewodniczących rad”. O ile  na 
mapie przeróżnych sympozjów, forów i kongresów 

wiele jest zdarzeń adresowanych do skarbników, se-
kretarzy, czy też włodarzy, – to o radnych i przewod-
niczących rad raczej się nie wspomina. A na naszym 
forum chcemy dużo czasu poświęcić na społeczeństwo 
obywatelskie, na budżety partycypacyjne, na gminne 
innowacje oraz na nowe metody komunikacji obywa-
telskiej oraz nowatorskie rozwiązania wspomagające 
radnych i rady. Drugiego dnia kongresu odbędzie się 
główna sesja plenarna adresowana do wszystkich 
uczestników. Przewidujemy cztery główne tematy: 
oświata, rozwój obszarów wiejskich w Strategii 
Odpowiedzialnego Rozwoju, ochrona granic gmin – 
elementem stabilności rozwoju samorządów lokalnych 
oraz zarządzanie kryzysowe. Oczywistym jest, że 
ostatni zakres wywołany jest zdarzeniami sierpnio-
wymi. Chcemy ocenić czy funkcjonujące rozwiązania 
prawne są skutecznymi narzędziami przeciwdziałania 
klęskom, walki z ich skutkami,  a także czy są pomocne 
i racjonalne w szacunkach szkód i ich usuwaniu oraz 
niesieniu pomocy poszkodowanym?

Jest to bardzo ambitny plan. Zakładamy, że zostaną 
przyjęte stanowiska odnoszące się do krytycznych 
uwag w zakresie funkcjonujących, lub planowanych 
polityk i prawa oraz zamierzeń przedstawicieli władzy. 
Nie na krytyce zamierzamy poprzestać. Fundamental-
ną częścią stanowisk przyjmowanych przez Kongresy 
Gmin Wiejskich są oczekiwania strony samorządowej 
oraz rekomendacje zmierzające do takiej organizacji 
Państwa i jego agend, aby obywatele czuli, że ktoś                        
o nich zabiega i troszczy się o jak najlepsze wyko-
nywanie usług publicznych. A to jest podstawowa 
powinność samorządów.

Zatem w imieniu Zarządu Związku Gmin Wiejskich 
Rzeczypospolitej Polskiej zapraszam na XVII Kongres 
Gmin Wiejskich. Nic o nas bez nas!

Leszek Świętalski
Sekretarz Generalny Związku Gmin Wiejskich RP

AKTUALNOŚCI Z A P R O S Z E N I E
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Sam fakt dążenia do usystematyzowania finansowa-
nia zadań zleconych w oparciu o jednolity standard 

kosztowy należy – za NIK – ocenić pozytywnie. To 
droga do pełnego i ostatecznego zerwania z historycz-
ną metodą budżetowania wydatków w tym zakresie. 
Jest to też reakcja Ministerstwa na dyskusję i postulaty 
dotyczące ucywilizowania dotacji na zadania zlecone, 
pojawiające się na forum Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego.

Samorządy wskazują przede wszystkim na ogólne 
niedofinansowanie zadań zleconych. Trzeba też zwró-
cić uwagę, że brak jasnych kryteriów prowadzić też 
może do niejednakowego poziomu dotowania tych 
samych zadań w różnych jednostkach. NIK wycofała 
zarzut niedofinansowania zadań zleconych w zakresie 
spraw obywatelskich, sformułowany w pierwotnej 
wersji wystąpienia pokontrolnego – jako niedosta-
tecznie udowodniony w trakcie kontroli. Pozostałe 
uwagi w stosunku do systemu naliczania dotacji, 
utrzymane w zmienionej wersji wystąpienia, nadal są 
bardzo poważne.

Generalną nową zasadą finansowania zadań zle-
conych jest kalkulacja ich kosztów na podstawie 
ustalonej stawki za roboczogodzinę, pracochłonności 
poszczególnych zadań i liczby wykonanych czynności 
w poprzednim roku. Przesłanek do ustaleń dostarczyły 
dane zebrane przez wojewodów. NIK wskazuje, że 
badania wykonano w pośpiechu, a standard kosztowy 
został ustalony w nierzetelny sposób. 

Nie zapewniono zbierania i agregowania danych 
przez wszystkich wojewodów według jednolitej me-
todologii. Nie wyjaśniono bardzo znaczących różnic 
w kosztach roboczogodzin pomiędzy województwami. 
Standard nie uwzględnia pełnych kosztów wykonywa-
nia zadań, przede wszystkim ich kosztów rzeczowych, 
ale także niektórych elementów kosztów osobowych. 
Nie postawiono też pytania o ewentualne uzasadnione 
różnice kosztów wykonywania analogicznych zadań 
przez różne jednostki samorządowe.

Nowy etap sporu o dotacje na zadania zlecone
Samorządy „od zawsze” spierają się z Ministerstwem Finansów o dotacje na zadania  
zlecone. W ostatniej odsłonie tego konfliktu samorządom przybył nowy sprzymierzeniec  
- Najwyższa Izba Kontroli. Z tego punktu widzenia bardzo ciekawą lekturą jest wystąpienie 
pokontrolne NIK dotyczące systemu dotowania zadań zleconych z zakresu spraw  
obywatelskich (akty stanu cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste),  
nawet w ostatecznej postaci, złagodzonej na skutek protestu ministra finansów.

Wystąpienie pokontrolne zwraca też uwagę, że 
system sprawozdawczości nie zapewnia wiedzy o rze-
czywistej wysokości wydatków jednostek samorządo-
wych na zadania zlecone. W sprawozdaniach Rb-50  
nie można wykazać wydatków ze środków własnych, 
poniesionych przez jednostkę samorządową na wyko-
nanie zadań zleconych. Również w sprawozdaniach 
Rb-28S w niektórych województwach, na skutek 
linii orzeczniczej części RIO, nie wolno samorządom 
wykazywać wydatków na zadania zlecone finansowa-
nych ze środków własnych w rozdziałach dotyczących 
tychże zadań, co jak pisze NIK, „powoduje, że dane 
o wykorzystaniu środków publicznych przez samorząd 
terytorialny są niewiarygodne”.

Aleksander Nelicki
ekspert ds. finansów samorządowych

Głównym plusem przeprowadzonej operacji jest 
to, że możemy się spierać o wysokość dotacji na 
bardziej empirycznym poziomie – przede wszystkim 
o poprawność przeprowadzonej kalkulacji. Nawet to 
jest jednak niełatwe, skoro państwo najwyraźniej nie 
interesuje się rzeczywistym poziomem wydatków na 
zadania zlecone i nie dysponuje wiedzą na ten temat.

Obecny sposób ustalania dotacji na zadania zleco-
ne jest nadal niezadawalający. Poprzestanie na nim 
oznaczałoby kolejne pozorne „załatwienie” sprawy 
i kolejne – po finansowaniu oświaty i po systemie 
wyrównawczym – pozorne jedynie powiązanie finan-
sowania zdań z ich rzeczywistymi kosztami.

Z wystąpienia pokontrolnego NIK wynika, 
że jesteśmy dopiero na samym początku 
drogi w kierunku stworzenia racjonalnego 
sposobu finansowania zadań zleconych 
i nie jest wcale pewne, czy państwo zechce 
tą drogą dalej podążyć. 
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Wyważony osąd w tej sprawie wymagałby szcze-
gółowej znajomości historii upadku finanso-

wego Ostrowic. Wydają się nie ulegać wątpliwości 
dwa fakty. Pierwszy z nich to pierwotne źródło kło-
potów, czyli zbyt ambitny w stosunku do możliwości 
finansowych gminy program inwestycyjny, oparty 
na finansowaniu zewnętrznym. Kiedy pojawiły się 
problemy ze spłacaniem kolejnych rat długu, płynność 
finansową ratowano zaciąganiem nowych zobowiązań, 
w tym takich, które wymykały się formule art. 243 
ustawy o finansach publicznych, limitującej wysokość 
dopuszczalnych rocznych spłat zadłużenia. Wymienia 
ona konkretne formy zobowiązań (kredyty, pożycz-
ki, obligacje), wśród których nie mieszczą się takie 
dziwaczne działania gminy Ostrowice, jak sprzedaż 
zwrotna infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Nie próbując odtworzyć etapów tej historii, trzeba 
zauważyć, że gmina popadła w klasyczną pętlę zadłu-
żenia. Operacje poprawiające sytuację na krótką metę 
powodowały równocześnie dalszy wzrost zadłużenia, 
a więc także wzrost obciążenia budżetu należnymi 
ratami kapitałowymi i odsetkowymi. Możemy zaś 
być pewni, że nowe, „niestandardowe” sposoby po-
zyskiwania gotówki były coraz droższe, tj. obciążone 
wyższymi odsetkami.

Drugi pewnik, to fakt, że zawiódł nadzór nad gmi-
ną. O kłopotach Ostrowic media pisały już od kilku 
lat. Można tylko żałować, że państwo nie wkroczyło 
zdecydowanie znacznie wcześniej. Niewątpliwie za-
winiło tutaj niedoskonałe prawo. RIO może wezwać 
jednostkę samorządową do podjęcia postępowania 
naprawczego dopiero w razie niemożności uchwalenia 

Konsekwencje faktycznego  
bankructwa gminy Ostrowice
Wszystko na to wskazuje, że po raz pierwszy z powodu niewydolności finansowej  
zostanie zlikwidowana jednostka samorządu terytorialnego. Chodzi o gminę Ostrowice, 
której zadłużenie odpowiada mniej więcej czteroletniemu budżetowi. Ważniejszy niż  
wysokość długu jest fakt, że gmina nie jest w stanie podołać jego obsłudze, tj. terminowo 
spłacać kolejne raty, i równocześnie ponosić niezbędne wydatki na podstawową  
działalność bieżącą. Sytuacja gminy Ostrowice to w praktyce stan bankructwa.  
Polskie prawo nie przewiduje jednak formalnej upadłości jednostki samorządowej. 

przez nią budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej 
zachowującej rygory art. 242-244 ustawy o finansach 
publicznych. A te – jak się okazuje – można obejść 
wykorzystując operacje, których użycia przez samo-
rząd nie przewidziała ustawa o finansach publicznych 
(formuła z art. 243 odnosi się do spłaty wymienionych 
form zaciągania zobowiązań). 

Przesłanką do wprowadzenia zarządu komisarycz-
nego jest „nierokujący nadziei na szybką poprawę 
i przedłużający się brak skuteczności w wykonywaniu 
zadań publicznych” (art. 97 ust. 1 ustawy o samorzą-
dzie gminnym), a więc nie antycypacja a stwierdzenie 
już trwającego niewywiązywania się gminy ze swoich 
podstawowych obowiązków. Znów tylko szczegółowa 
znajomość historii osuwania się Ostrowic w finansową 
przepaść pozwoliłaby odpowiedzialnie ocenić, czy już 
poprzedni rząd mógł i powinien wprowadzić zarząd 
komisaryczny w gminie.

Z  obecnej sytuacji nie ma dobrego wyjścia. Rząd 
podjął kroki zmierzające do zniesienia gminy Ostro-
wice i włączenia jej obszaru do sąsiedniej gminy 
Drawsko Pomorskie. Jest to de facto wprowadzenie 
nowego środka nadzorczego o maksymalnym pozio-
mie radykalności: likwidacji jednostki samorządo-
wej na skutek złej działalności jej organów. Takiego 
zniesienia gminy „za karę” prawo nie przewiduje.

Oczywiście Rada Ministrów ma ogólną kompe-
tencję do zmiany podziału terytorialnego na szczeblu 
gminnym, w tym także do zniesienia gminy z własnej 
inicjatywy (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie 
gminnym). Konstytucyjną (i ustawową) przesłanką 
kształtowania podziału terytorialnego jest zdolność 
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Aleksander Nelicki
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jednostek terytorialnych do wykonywania zadań pu-
blicznych. Twierdzenie, że w obecnej sytuacji gmina 
Ostrowice nie ma takiej zdolności jest uzasadnione. 
Tyle, że nie można twierdzić, iż jest to jej nieusuwalna 
ułomność jako jednostki terytorialnej.

Owszem, jak wskazuje NIK (raport „Wykonywanie 
wybranych zadań publicznych przez małe gminy”, 
patrz SAS nr 12/2016), w małych gminach zadania 
publiczne wykonywane są drożej i jakościowo gorzej. 
Nie dotyczy to w szczególny sposób Ostrowic (2,5 tys. 
mieszkańców), które nie zaliczają się do gmin najbied-
niejszych. Ich dochody w przeliczeniu na mieszkańca 
są nieco powyżej średniej dla gmin (596. miejsce na 
1559 gmin wiejskich w rankingu „Wspólnoty” za 
2016 r.). Oznacza to, że nieobciążone nadmiernym 
długiem mają nie gorsze warunki do wykonywania 
zadań publicznych niż setki innych gmin. 

Problem Ostrowic tkwi właśnie w nadmiernym 
zadłużeniu, a nie w ich wpisaniu w podział terytorial-
ny i ma się poczucie nieadekwatności rozwiązania do 
problemu. Trzeba jednak przyznać, że w obecnym 
stanie prawnym nie bardzo przychodzi do głowy 
pomysł na inne praktyczne załatwienie sprawy.

Operacja przyłączenia obszaru gminy Ostrowice do 
gminy Drawsko Pomorskie daje się realistycznie po-
myśleć tylko dlatego, że ta druga gmina jest znacznie 
większa (ok. 16,5 tys. mieszkańców). Dług stanowiący 
400% rocznych dochodów Ostrowic stanowi już tylko 
mniej więcej połowę łącznych dochodów obu gmin, 
jest więc do udźwignięcia przez  powiększoną gminę 
Drawsko Pomorskie. Gdyby obie gminy były podobnej 
wielkości, operacja ich faktycznego połączenia byłaby 
rozwiązaniem technicznie nieracjonalnym.

Tak, jak jest, zastrzeżenia można formułować w in-
nym porządku. Drawsko ma zostać obciążone cudzym 
długiem, a jedyne wsparcie, które zostaje mu zaofero-
wane ma postać niepodlegającej umorzeniu pożyczki. 
Brak jest np. mechanizmu przejściowego zwiększenia 
dochodów podatkowych, analogicznego do bonusu 
związanego z dobrowolnym połączeniem dwóch gmin. 
Jeżeli zniesienie gminy miałoby rzeczywiście pełnić 
funkcję najbardziej radykalnego środka nadzorczego 
- co samo w sobie jest rozwiązaniem złym – trzeba by 
pomyśleć o obudowaniu go tego typu instrumentami.

Historia Ostrowic jest raczej argumentem za wpro-
wadzeniem do polskiego prawa instytucji upadłości 
komunalnej, czyli sądowej procedury uznającej nie-
możność zwrócenia w pełni długu. Sąd ustalałby też, 

jaka część dochodów gminy podlega ochronie, jako 
niezbędna do wykonywania podstawowych zadań 
publicznych i stosownie do tego określałby, jaką część 
zadłużenia zbankrutowana jednostka samorządowa 
zwraca wierzycielom. Wprowadzenie takiego rozwią-
zania postulowały organizacje samorządowe. 

Rzecz jasna już samo wprowadzenie do polskiego 
prawa  instytucji upadłości komunalnej pociągnęło-
by za sobą podniesienia oprocentowania kredytów 
udzielanych samorządom, gdyż pojawiałoby realne, 
choć generalnie niewielkie, ryzyko nieodzyskania  
przez kredytodawcę całej sumy kredytu.

Należy jeszcze odnotować, że klęska finansowa 
Ostrowic (oraz mniej intensywne kłopoty paru innych 
gmin) są główną przesłanką proponowanych przez Pra-
wo i Sprawiedliwość ustawowych zmian dotyczących 
nadzoru finansowego nad samorządem (ministerialny 
projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych 
oraz zawetowana przez Prezydenta nowelizacja ustawy 
o regionalnych izbach obrachunkowych). Koncentrują 
sie one na sprawie kontroli zaciągania zobowiązań i za-
wierają elementy oczywiste (objęcie wzorem art. 243 
„niestandardowych” form zaciągania zobowiązań), ale 
i co najmniej kontrowersyjne (np. wyeliminowanie ze 
wzoru dochodów ze sprzedaży majątku, możliwość 
wprowadzenia zarządu komisarycznego w efekcie nie-
akceptacji planu postępowania naprawczego, kontrola 
zaciągania zobowiązań pod względem gospodarności).

Historia Ostrowic jest raczej argumentem 
za wprowadzeniem do polskiego prawa 
instytucji upadłości komunalnej, czyli 
sądowej procedury uznającej niemożność 
zwrócenia w pełni długu. Sąd ustalałby 
też, jaka część dochodów gminy podlega 
ochronie, jako niezbędna do wykonywa-
nia podstawowych zadań publicznych 
i stosownie do tego określałby, jaką część 
zadłużenia zbankrutowana jednostka sa-
morządowa zwraca wierzycielom. Wpro-
wadzenie takiego rozwiązania postulowały 
organizacje samorządowe. 
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Żądanie gwarancji zapłaty  
zmorą samorządów
Pomimo prawie dekady funkcjonowania przepisów 6491-6495 Kodeksu cywilnego  
w polskim systemie prawnym, przepisy dotyczące żądania gwarancji zapłaty w umowie  
o roboty budowlane wciąż budzą kontrowersje będąc przedmiotem wykładni orzecznictwa, 
w tym Sądu Najwyższego. Jednocześnie, w obrocie nadal pojawiają się bezwzględnie  
nieważne postanowienia, za pośrednictwem których próbuje się wyłączyć stosowanie  
przepisów o uprawnieniu wykonawcy do żądania gwarancji zapłaty.

W 2010 r. wprowadzono do Kodeksu cywilnego 
przepisy zobowiązujące inwestora do udzielenia 

wykonawcy gwarancji zapłaty za roboty budowlane 
w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówio-
nego wynagrodzenia za wykonanie robót. Celem 
nowelizacji była potrzeba zapobiegania negatywnym 
zjawiskom w gospodarce, w szczególności nieregulo-
wania przez inwestorów i generalnych wykonawców 
robót budowlanych należnej zapłaty za prace wy-
konane przez wykonawców i podwykonawców. Za-
pewnienie ochrony wykonawców i podwykonawców 
miało przyczynić się do zmniejszania skali upadłości 
w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw. 
Zamieszczenie przepisów o gwarancji zapłaty bez-
pośrednio w Kodeksie cywilnym postulował również 
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 2006 r. i Komisja 
Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego argumentując potrze-
bę nowelizacji koniecznością wprowadzenia jednolitej 
terminologii i spójności systemowej. Nowelizacja 
uchyliła dotychczas obowiązującą ustawę o gwarancji 
zapłaty za roboty budowlane.

Istota gwarancji zapłaty
Jak zostało wskazane, udzielenie gwarancji zapłaty 

ma na celu zabezpieczenie terminowej zapłaty wyna-
grodzenia ustalonego w umowie o roboty budowlane. 
Gwarancja zapłaty za roboty budowlane może mieć 
postać gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 
a także akredytywy bankowej lub poręczenia banku 
udzielonego wykonawcy na zlecenie inwestora.

Udzielenie gwarancji przez inwestora nie jest 
uzależnione od spełnienia przez wykonawcę żadnych 
dodatkowych przesłanek, takich jak chociażby niewy-
płacalność inwestora (wyrok Sądu Najwyższego z 15 
lutego 2017 r., sygn. akt II CSK 236/16). Ponadto, 
jak podkreślił Sąd Apelacyjny w jednym z wyroków 

(wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 20 stycz-
nia 2014 r., sygn. akt I ACa 630/13), na uprawnienie 
wykonawcy do żądania gwarancji nie ma wpływu to, 
czy wykonawca ten należycie wywiązuje się ze swoich 
obowiązków umownych czy nie.  

Bezwzględny charakter przepisów
Strony ani w umowie o roboty budowlane ani 

w jakiejkolwiek innej czynności prawnej nie mogą 
wyłączyć ani ograniczyć roszczenia wykonawcy 
o udzielenie gwarancji zapłaty. Co więcej, za nieważne 
mogą zostać uznane również czynności prawne doko-
nane między inwestorem i podmiotem udzielającym 
gwarancji zapłaty, których postanowienia prowadzić 
będą do udaremnienia celu zakazu ograniczania i wy-
łączania prawa wykonawcy do żądania udzielenia 
gwarancji zapłaty.

Jak podkreśla się w doktrynie (Lanckoroński B., red. 
dr hab. Konrad Osajda, Komentarz do art. 6492 k.c., 
wyd. 16, Legalis 2017) , o ile z pewnością niedopusz-
czalne jest wyłączanie lub ograniczanie z góry roszcze-
nia o udzielenie gwarancji zapłaty, o tyle wydaje się, 
że jest możliwe zawarcie przez inwestora i wykonawcę 
umowy o częściowe zwolnienie z długu wynikającego 
z umowy o roboty budowlane. Skutkiem takiej umowy 
byłoby zwolnienie inwestora z obowiązku zapewnienia 
udzielenia gwarancji zapłaty także już po powstaniu 
roszczenia o jej udzielenie.

Bezskuteczność odstąpienia  
od umowy przez inwestora 

Należy pamiętać, że odstąpienie inwestora od umo-
wy o roboty budowlane może okazać się  bezskutecz-
ne, jeżeli jego powodem jest żądanie udzielenia gwa-
rancji zapłaty. W związku z tym, że z bezskuteczności 
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odstąpienia inwestora od umowy o roboty budowlane 
skutki prawne wywodzi wykonawca, to na wykonawcy 
będzie spoczywał ciężar udowodnienia, że odstąpienie 
miało miejsce z powodu żądania udzielenia gwarancji. 

Wysokość  gwarancji
Żądanie wykonawcy robót budowlanych ustanowienia 

przez inwestora gwarancji zapłaty wynagrodzenia nie 
jest ograniczone żadnym terminem. Wykonawca może 
wystosować żądanie na każdym etapie realizacji umowy 
o roboty budowlane. Także wtedy, gdy dysponuje już 
inną gwarancją zapłaty zabezpieczającą tylko część wy-
nagrodzenia. Wysokość maksymalna gwarancji obejmuje 
potencjalne roszczenia z tytułu wynagrodzenia wyni-
kającego z umowy oraz robót dodatkowych lub robót 
koniecznych do wykonania umowy, zaakceptowanych 
uprzednio przez inwestora. Co istotne, akceptacja inwe-
stora musi być udzielona w formie pisemnej. Ponadto, 
maksymalna wysokość żądanej gwarancji zapłaty musi 
zostać każdorazowo pomniejszona o wysokość gwarancji 
już udzielonych oraz część wynagrodzenia zapłaconego 
przez zamawiającego.

Skutki braku spełnienia żądania 
Skutkiem braku ustanowienia gwarancji zapłaty 

jest powstanie po stronie wykonawcy prawa do od-
stąpienia od umowy o roboty budowlane. Wykonanie 
tego uprawnienia jest skuteczne na dzień odstąpienia 
(skutek na przyszłość). Oznacza to, że odstąpienie od 
umowy o roboty budowlane z powodu braku ustano-
wienia żądanej gwarancji zapłaty powoduje ustanie 
praw i obowiązków obu stron w zakresie niewykonanej 
jeszcze części świadczenia. Jednakże, należy pamiętać, 
że inwestor jest zobowiązany do zapłaty wynagrodze-
nia za prace, które wykonawca był gotów wykonać, 
lecz doznał przeszkody z przyczyn leżących po stronie 
inwestora, tj. z powodu nieustanowienia gwarancji 
zapłaty w wymaganym w żądaniu terminie (zob. wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 4 lutego 2016 r., 
sygn. VI ACa 36/15). Zgodnie z jednym z ostatnich 
orzeczeń, z brakiem spełnienia żądania udzielenia 
gwarancji zapłaty mamy do czynienia w dwóch przy-
padkach – zarówno wtedy, gdy inwestor zawarł co 
prawda umowę gwarancji zapłaty z bankiem, ale nie 
dostarczył jej wykonawcy przed upływem terminu, 
jak i wtedy, gdy gwarancja nie spełnia oczekiwań 
określonych w żądaniu lub jej treść wykracza poza 
zakres dopuszczalnej swobody (zob. wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Łodzi z 10 maja 2017 r., sygn. I ACa 

187/17). Ponadto, Sąd Apelacyjny w przedmiotowym 
orzeczeniu zauważył, że żądana gwarancja musi 
spełniać oczekiwania żądającego wprost w treści jej 
dokumentu. Wykluczył tym samym możliwość dopre-
cyzowania przez bank treści gwarancji w odrębnych 
oświadczeniach celem sprostania oczekiwaniom 
żądającego, uzasadniając to wymogami profesjonal-
nego obrotu gospodarczego. Jednocześnie, wymogi 
profesjonalnego obrotu nie obciążają jedynie inwe-
stora. Oceny czy udzielona gwarancja jest gwarancją 
„żądaną” należy dokonywać w oparciu o wszystkie 
okoliczności sprawy, w szczególności jakiej gwa-
rancji domagał się wykonawca oraz jak przebiegała 
dotychczasowa współpraca między stronami umowy 
o roboty budowlane. Wszelkie wymogi szczególne, 
którym miałaby podlegać żądana gwarancja zapłaty 
muszą zostać precyzyjnie określone w żądaniu (zob. 
wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 26 marca 
2014 r., sygn. I ACa 24/14)

Pomimo tego, że podmioty publiczne często pod-
noszą argument o nieskutecznie wyeliminowanej 
niekonstytucyjności przepisów dot. gwarancji zapłaty 
za roboty budowlane, należy mieć na względzie, że 
przepisy te nie tylko funkcjonują w obrocie prawnym, 
ale są także przepisami bezwzględnie obowiązującymi, 
co oznacza, że nie podlegają wyłączeniu bez wzglę-
du na to, na co umówią się strony umowy. Pomimo 
licznych głosów krytyki płynących od podmiotów 
publicznych, zgłaszających, że 45-dniowy termin jest 
zbyt krótki, biorąc pod uwagę procedury wewnętrzne 
jednostek sektora finansów publicznych oraz for-
malności, którym trzeba w tym celu sprostać, należy 
zdawać sobie sprawę, że niedochowanie terminu wiąże 
się z nieuniknionymi konsekwencjami obciążającymi 
nie tylko budżet.

Z brakiem spełnienia żądania udzielenia 
gwarancji zapłaty mamy do czynienia 
w dwóch przypadkach – zarówno wtedy, 
gdy inwestor zawarł co prawda umowę 
gwarancji zapłaty z bankiem,  
ale nie dostarczył jej wykonawcy  
przed upływem terminu, jak i wtedy,  
gdy gwarancja nie spełnia oczekiwań  
określonych w żądaniu lub jej treść wykra-
cza poza zakres dopuszczalnej swobody.
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kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Należy o tym pamiętać tym bardziej mając na 
uwadze działania podejmowane przez ustawodawcę, 
który konsekwentnie dąży do zwiększenia ochrony 
wykonawców i podwykonawców w relacjach z in-
westorami, czego przykład stanowi uchwalony tzw. 
pakiet wierzycielski (mowa tutaj o ustawie z 7 kwietnia 
2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia 
dochodzenia wierzytelności, która znowelizowała m. 
in. art. 6471 Kodeksu cywilnego stanowiący o od-
powiedzialności solidarnej inwestora i generalnego 
wykonawcy za zapłatę podwykonawcom). 

Z perspektywy celu, który przyświecał nowym 
przepisom o odpowiedzialności solidarnej w umo-
wie o roboty budowlane, oznacza to tym samym, że  
„ochronnej” dla wykonawców i podwykonawców 
wykładni przepisów 6491-6495 Kodeksu cywilnego 
należy spodziewać się także ze strony orzecznictwa.
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Fakty i mity na temat wdrożenia 
RODO w samorządach
Od 25 maja 2018 r. zacznie być stosowane nowe europejskie rozporządzenie w sprawie 
ochrony danych osobowych (RODO). Tak duża zmiana w przepisach skutkuje zalewem 
informacji dotyczących RODO, nie wszystkie jednak informacje są zgodne z prawdą. 

Realizując projekty związane z wdrożeniem RODO 
dla różnego rodzaju przedsiębiorstw i instytucji 

(w tym administracji publicznej i samorządów), bardzo 
często słyszymy wiele twierdzeń związanych z RODO 
– czasem prawdziwych, ale często również mało pre-
cyzyjnych czy wręcz nieprawdziwych. W niniejszym 
tekście dokonaliśmy wyboru tych, które naszym zda-
niem mają największe znaczenie praktyczne.

RODO mnie nie dotyczy, bo ja  
„nie mam” danych osobowych  
– MIt (prawdopodobnie)

Prawdopodobnie ponieważ to zależy od sytu-
acji konkretnego podmiotu. Wbrew pozorom takie 
stwierdzenie pada bardzo często na wczesnym etapie 
rozmów o RODO. Nasze doświadczenia pokazują, że 
takie stwierdzenie można usłyszeć nawet od działów 
HR dużych przedsiębiorstw. 

Dane osobowe

Pojęcie danych osobowych w RODO jest bardzo 
zbliżone do tego jakie aktualnie obowiązuje w naszym 
porządku prawnym. Pojawiły się nowe elementy, które 
warto odnotować m.in.: numer identyfikacyjny, dane 
o lokalizacji, identyfikator internetowy.

Definicja danych osobowych opiera się o trzy 
elementy:
 dane osobowe to informacja,
 dotycząca osoby fizycznej,
 zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania.

Trudno zatem mówić o braku danych osobowych 
w przypadku podmiotu, który zatrudnia chociażby 
jednego pracownika. Co więcej, nawet jeżeli takiego 
zatrudnienia nie ma to przecież mogą być kontrahenci 
i klienci. Biorąc pod uwagę fakt, że dane przedsiębior-
ców ujawnionych w CEIDG nie zostały wyłączone 
spod regulacji RODO (i nic nie wskazuje, aby nawet na 

poziomie ustawodawstwa krajowego było to możliwe) 
– duża liczba przedsiębiorców może być zaskoczona 
faktem konieczności przygotowania się pod RODO 
właśnie z tej perspektywy. 

Trzeba odnotować, że mimo zmieniających się 
w ostatnich latach regulacji prawnych odnośnie statusu 
danych osobowych tzw. jednoosobowych przedsię-
biorców, znamy przykłady przedsiębiorców, którzy 
przez cały okres swojej działalności stosowali do tych 
danych reżim ustawy o ochronie danych osobowych 
(nie tylko w zawężonym zakresie wynikającym z usta-
wy o swobodzie działalności gospodarczej).

Prawo w zakresie ochrony  
danych osobowych jest jednakowe  
w całej Europie – MIt

Na poziomie zasad – tak. Na poziomie szczegółów, 
już nie zawsze. Samo RODO przewiduje kilkanaście 
artykułów, które dopuszczają odrębne uregulowania 
na poziomie państw członkowskich. Jednym z przy-
kładów może być granica wieku dziecka. Już teraz 
wiadomo bowiem, że w Polsce planowane jest, aby był 
to próg 13 roku życia, dla porównania w Niemczech 
jest to próg, jak w RODO, czyli lat 16. 

Inną, istotną różnicą może być kwestia limitowania 
administracyjnych kar pieniężnych nakładanych na 
administrację publiczną – w Niemczech jest całko-
wite wyłączenie tej grupy, w Polsce Ministerstwo 
Cyfryzacji w projekcie z marca 2017 r. zaproponowało 
limitację na poziomie 100.000 zł.

Jest jeszcze dużo czasu na rozpoczęcie 
procesu przygotowania – MIt

Okres wrzesień 2017 – maj 2018 to raptem 9 
miesięcy. Nawet z perspektywy podmiotu, który za-
trudnia kilkanaście osób, ma zawartych kilka umów 
powierzenia danych do przetwarzania, korzysta 
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z kilkunastu systemów informatycznych – okres ten 
może nie być wystarczający. Najbardziej czasochłon-
na część projektu tj. mapowanie danych osobowych, 
może okazać się (i tak zwykle jest) bardzo dużym 
wyzwaniem organizacyjnym, a przecież w większości 
przedsiębiorstw projekt pt. RODO nie będzie jedynym 
projektem w toku.

Ważne, aby być gotowym  
na 25 maja 2018 r. – MIt

W sumie to ważne, ale już tłumaczymy, dlaczego 
mit. Projekty RODO nie mają swojego magicznego 
końca. Projekty te zaczynają i kończą się na ludziach. 
Dostarczenie przez doradców najlepszych procedur, 
wzorów i klauzul nie wystarczy, jeżeli u podstaw or-
ganizacji nie legną zasady ochrony danych osobowych. 
Każdy organizm – czy to organizacja samorządowa, 
czy też przedsiębiorca organizacja samorządowa – żyje 
swoim życiem. Istotne jest takie przeprowadzenie pro-
cesu RODO, aby organizacja była w stanie realizować 
zasady RODO w kolejnych miesiącach aktywności.

Ryzyko, że dostanę karę pieniężną  
jest minimalne – FaKt / MIt

Można powiedzieć, że czas pokaże. Nikt tego nie 
wie. Im lepiej przygotowany jest podmiot, tym to ry-
zyko jest mniejsze – to jasne. Nie jest natomiast dobrą 
motywacją podchodzenie do RODO, jako wyłącznie 
obowiązku. RODO jest również szansą na budowanie 
przewagi konkurencyjnej, na uporządkowanie tego 
obszaru, na odzyskanie zasobów i czasu.

W projektach RODO jako element ryzyka trzeba ko-
niecznie wziąć jeszcze inne elementy – m.in.: ryzyko 
postanowienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Oso-
bowych dot. ograniczenia przetwarzania danych oso-
bowych, ryzyko odpowiedzialności cywilnej (również 
w kontekście uprawnień organizacji pozarządowych), 
ryzyko zaktualizowanych przepisów przewidujących 
odpowiedzialność karną. Mówiąc brutalnie – zrobienie 
rezerwy na administracyjną karę pieniężną (nawet 
jeżeli dla administracji będzie to max 100.000 PLN) 
może nie być wystarczające. 

RODO to wyłącznie kwestia It – MIt
Nie wyłącznie. Obszar IT jest istotny. Musi być 

wzięty pod uwagę. Bardzo często kwestie technolo-

giczne determinują w ogóle przebieg projektu. Podczas 
mapowania przedsiębiorca może uzyskać świadomość, 
że może transfer danych do USA w oparciu o (nie-
pewny) Privacy Shield  (dokument – porozumienie 
określający zasady wymiany danych osobowych po-
między państwami Unii Europejskiej a USA) to jednak 
coś nad czym warto się zastanowić. Dla rozwiązań 
przewidzianych RODO powstaje wiele rozwiązań IT 
– takich, które w większości przypadków mają pomóc 
np. w realizacji prawa do bycia zapomnianym czy data 
portability (prawo do przenoszenia danych osobowych 
określone w art. 20 RODO).

Jestem podmiotem  
przetwarzającym  
dane osobowe na zlecenie,  
mnie ten projekt nie dotyczy – MIt

Dotyczy i to bardzo. Poza byciem procesorem jest 
wielce prawdopodobne, że taki podmiot jest również 
administratorem danych osobowych (np. jednostka ad-
ministracji świadcząca usługi IT dla innych jednostek 
administracji publicznej, z jednej strony jest admini-
stratorem bo chociażby ma pracowników, z drugiej 
będzie procesorem bo przetwarza dane osobowe –– 
swoich klientów – jednostek administracji publicznej). 
RODO nakłada na podmioty przetwarzające dane 
osobowe liczne obowiązki m.in. w zakresie notyfikacji 
naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych czy 
wyznaczenie przedstawiciela.

Z wdrożeniem RODO  
trzeba czekać  
na przepisy krajowe – MIt

Nie trzeba. Nie powinno się. Biorąc pod uwagę 
czasochłonność procesów inwentaryzacji procesów 
przetwarzania danych osobowych, nie warto czekać. 
W skrajnym przypadku (na razie nic tego nie zapo-
wiada), jeżeli na 25 maja 2018 r. nie będzie przepisów 
krajowych dot. ochrony danych osobowych, to RODO 
i tak się stosuje (może być egzekwowane).

Faktem jestem jednak, że przepisy krajowe i za-
twierdzone kodeksy postępowania w poszczególnych 
branżach (w tym administracji), będą istotnym uzupeł-
nieniem obrazu prawnego funkcjonowania w obszarze 
RODO i z pewnością w projektach RODO trzeba 
przewidzieć moment weryfikacji wypracowanych 
rozwiązań z przepisami krajowymi i sektorowymi.
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RODO to spora liczba  
nowych dokumentów – FaKt

Praktyka pokazuje, że to prawda. Wystarczy spoj-
rzeć na potencjalną listę nowy dokumentów, które musi 
wytworzyć organizacja:

 procedura współpracy z organem nadzoru, 
 przeprowadzenie oceny skutków  

dla ochrony danych, 
 procedura realizacji prawa  

do sprostowania danych, 
 procedura realizacji prawa do usunięcia danych, 
 procedura realizacji prawa  

do ograniczonego przetwarzania, 
 procedura realizacji prawa  

do przenoszenia danych, 
 procedura realizacji prawa sprzeciwu,    
 formularze do zgłoszenia  

naruszenia bezpieczeństwa, 
 dokumenty dla DPO (Data Protection Officer – 

Inspektor Ochrony Danych) (umowa współpracy / 
zakres obowiązków),

 wzór umowy o powierzenie  
danych do przewarzania, 

 wzór postanowień dot. powierzenie do przetwarza-
nia do umieszczenia w innych umowach, 

 wzór rejestru czynności przetwarzania danych, 

 dokumenty do stosowania  
procedury privacy by design, 

 dokumenty do stosowania  
procedury privacy by default, 

 procedura weryfikacji podmiotu, któremu dane są 
powierzane do przetwarzania.

Wnioski
Niespodziewanie, tekst przyniósł więcej przykła-

dów mitów aniżeli faktów. Jest to skutek niezamie-
rzony przez autorów. Zapewne nie są to wszystkie, 
spośród przykładów, które można usłyszeć i zobaczyć 
w gazetach lub przestrzeni wirtualnej. Najbliższe mie-
siące zapewne przyniosą jeszcze więcej interesującego 
materiału do analizy. 

Michał Kluska
associate w Zespole IP/TMT kancelarii  

Domański Zakrzewski Palinka

Agnieszka Kaczmarek
associate w Praktyce Prawa Spółek,

Fuzji i Przejęć kancelarii 
Domański Zakrzewski Palinka

3.10 – KOłObRZEg
„Kodeks postępowania administracyjnego 

po nowelizacji praktyczne aspekty”

5.10 – KRaśniK
„Obszary ryzyka w zamówieniach publicznych 

skutkujące możliwością naliczenia korekt finansowych 
w projektach współfinansowanych przez UE”

 10.10 – CZęsTOChOwa
„Lider Samooceny CAF w jednostce 

samorządu terytorialnego”

 12.10 – OlsZTyn
„Kodeks postępowania administracyjnego 

po nowelizacji - praktyczne aspekty”

Zapraszamy na szkolenia  
organizowane przez Narodowy Instytut 

Samorządu Terytorialnego

www.nist .gov.pl
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Stawki wynagrodzenia pracowników 
samorządowych idą w górę
Po raz pierwszy od 1 kwietnia 2009 r. rząd zmienił stawki minimalnego wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników samorządowych. Wzrosną one nawet o 600 zł brutto.  
Oczywiście nie musi to wcale oznaczać, że wszyscy pracownicy samorządowi  
zaczną zarabiać więcej. O tym, czy podwyżka wynagrodzenia zasadniczego przełoży się 
na podwyżkę miesięcznej pensji zadecyduje bowiem pracodawca. 

Nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego pracow-
ników samorządowych zaczną obowiązywać od 

1 stycznia 2018 r. W tym samym czasie wejdą także 
w życie nowe zasady ustalania dodatku funkcyjnego 
dla tych pracowników samorządowych, którzy są za-
trudniani na podstawie wyboru i powołania. Zmiany 
te wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów z 7 
sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 
z 29 sierpnia 2017 r., poz. 1621).

PODWyŻKa PO PRaWIE DZIEWIęcIu latach

Obowiązujące obecnie minimalne kwoty wynagro-
dzenia zasadniczego oraz tabele stanowisk i wymaga-
nych kwalifikacji określone w załącznikach nr 1 i 3 
do rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. 
w sprawie wynagradzania pracowników samorządo-
wych obowiązują od dnia wejścia jego przepisów w ży-
cie, co nastąpiło 1 kwietnia 2009 r. W momencie wej-
ścia w życie rozporządzenia minimalne wynagrodzenie 
zasadnicze określone w I kategorii zaszeregowania 
(1100 zł) stanowiło 86,2 proc. obowiązującego wów-
czas minimalnego wynagrodzenia za pracę (1276 zł). 
Aktualnie w 2017 r. kwota ta stanowi zaledwie 55 proc. 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, które wynosi 
obecnie 2.000 zł. Co więcej poziomu minimalnego 
wynagrodzenia za pracę nie osiąga w obecnym czasie 
nawet najwyższa kategoria zaszeregowania pracow-
ników samorządowych, zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych JST (tabela B), które dla kategorii 
XIX wynosi 1700 zł brutto. Natomiast w przypadku 
zatrudnionych w urzędach (tabela A) kwotę minimal-

nego wynagrodzenia za pracę (2000 zł) osiąga dopiero 
XVII kategoria zaszeregowania.

Zgodnie z przyjętą 7 sierpnia 2017 r. nowelizacją 
samorządowego rozporządzenia płacowego minimal-
ne stawki wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej 
kategorii zaszeregowania wzrosną – od 1 stycznia 
2018 r. – do 1700 zł i będzie to stanowić 80,9 proc. 
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowią-
zującej w 2018 r. Kwota minimalnego wynagrodzenia 
za pracę, która w przyszłym roku ma wynosić 2100 zł, 
zostanie osiągnięta w XVII kategorii zaszeregowania. 
Natomiast najwyższa (minimalna) stawka wynagro-
dzenia zasadniczego pracowników samorządowych 
została ustalona na 3000 zł (kategoria XXII). 

Jak czytamy w dołączonej do projektu rozporzą-
dzenia Ocenie Skutków Regulacji podwyższenie 
minimalnych kwot wynagrodzenia zasadniczego może 

Nowe stawki wynagrodzenia zasadni-
czego pracowników samorządowych  
zaczną obowiązywać od 1 stycznia 
2018 r. W tym samym czasie wejdą  
także w życie nowe zasady ustalania 
dodatku funkcyjnego dla tych pracowni-
ków samorządowych, którzy są zatrud-
niani na podstawie wyboru i powołania.
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wpłynąć na wysokość wynagrodzenia miesięcznego, 
np. z uwagi na podwyższenie dodatku za wieloletnią 
pracę, a w konsekwencji również takich świadczeń 
jak: nagroda jubileuszowa (wypłacana co 5 lat) czy 
odprawa emerytalna (przysługująca jednorazowo 
w związku z przejściem na emeryturę  lub rentę z tytułu 
niezdolności do pracy).

KONIEc DySKRyMINacJI…
Przepisy obowiązującego od 1 kwietnia 2009 r. roz-

porządzenia w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych zawierają – Z załączniku 1 – dwie 
tabele minimalnych stawek wynagrodzenia zasadni-
czego. Tabela A obowiązuje w urzędach gmin, staro-

KATEGORIA 
ZASZEREGOWANIA

TABELA A (PRACOWNICY 
URZĘDóW) ZŁ BRUTTO

TABELA B (PRACOWNICY 
POZOSTALI) ZŁ BRUTTO

TABELA UJEDNOLICONA 
(pracownicy urzędów  

i pozostali) ZŁ BRUTTO

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII

1100
1120
1140
1160
1180
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2200
2400
2600
2800
3000

1100
1120
1140
1160
1180
1200
1220
1240
1260
1280
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700

1700
1720
1740
1760
1780
1800
1820
1840
1860
1880
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2100
2200
2400
2600
2800
3000

stwach powiatowych oraz urzędach marszałkowskich. 
Natomiast Tabela B dotyczy pozostałych pracowników 
samorządowych.

Jak czytamy w dołączonej do projektu ocenie 
skutków regulacji taki podział uznawany jest za dys-
kryminujący wobec pracowników jednostek organiza-
cyjnych i dlatego resort pracy postanowił to zmienić, 
wprowadzając zamiast dwóch odrębnych jedną wspólną 
tabelę określającą minimalne stawki wynagrodzenia 
zasadniczego dla wszystkich pracowników samorządo-
wych. Tabela ta zawiera XXII kategorie zaszeregowania 
wycenione od 1700 zł brutto do 3000 zł brutto.

To, o ile wzrosnąć mają stawki minimalne wyna-
grodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach 
zaszeregowania najlepiej obrazuje TABELA 1.

MINIMALNE KWOTY WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
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SKutKI FINaNSOWE ZMIaN
Jak szacuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej proponowana nowelizacja rozporządzenia 
w sprawie wynagradzania pracowników samorządo-
wych będzie miała znaczenie dla ok. 353 tys. osób 
zatrudnionych w 6275 jednostkach należących do 
administracji samorządowej.

Jednocześnie resort nie przewiduje, aby zaplano-
wana w projekcie podwyżka stawek wynagrodzenia 
minimalnego spowodowała znaczny koszt po stronie 
pracodawców samorządowych. A to dlatego, że obec-
nie wynagrodzenie pracownika samorządowego nie 
może być niższe od wynagrodzenia minimalnego, 
o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. A to oznacza, 

że pracodawca samorządowy miał i tak obowiązek 
wyrównać pracownikom pensję – przynajmniej do 
poziomu wynagrodzenia minimalnego – za pomocą 
innych składników wynagrodzenia, takich jak np. 
nagrody i premie, czy dodatki (stażowy, czy funkcyj-
ny). Innymi słowy resort sugeruje, że po podwyżce 
stawek wynagrodzenia zasadniczego pracodawca 
samorządowy będzie miał możliwość odpowiedniego 
zredukowania pracownikom tych dodatkowych skład-
ników wynagrodzenia tak, aby ich pensja pozostała na 
dotychczasowym poziomie.

Jakub Gortyński

KATEGORIA ZASZEREGOWANIA STAWKA PROCENTOWA – OBECNIE 
OBOWIĄZUJĄCA W %

STAWKA KWOTOWA – PROPOZYCJA 
MINISTERSTWA PRACY w zł.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

do 40
do 60
do 80

do 100
do 120
do 140
do 160
do 200
do 250

440
660
880

1100
1320
1540
1760
2200
2750

DODatEK FuNKcyJNy KWOtOWO
Ministerstwo proponuje także zmianę zasad ustalania 

dodatku funkcyjnego przysługującego pracownikom sa-
morządowym zatrudnionym na podstawie wyboru oraz 
powołania. Obecnie obowiązujący Załącznik nr 2 do 
rozporządzenia określa 9 stawek dodatku funkcyjnego, 
który jest obliczany jako stosowny procent minimalnego 
wynagrodzenia zasadniczego w kategorii I (obecnie 
1100 zł). Aby podwyżka minimalnego wynagrodzenia 
zasadniczego w kategorii I – z 1100 zł do 1700 zł – nie 

spowodowała automatycznej podwyżki indywidualnego 
dodatku funkcyjnego dla pracowników zatrudnionych 
na podstawie wyboru i powołania, resort proponuje, 
aby dodatek funkcyjny dla tych pracowników ustalany 
był kwotowo. Zmiana ta spowoduje, że w poszczegól-
nych kategoriach zaszeregowania pozostanie on na 
dotychczasowym poziomie. Zmiana ta ma wyglądać 
w następujący sposób:

STAWKI DODATKU FUNKCYJNEGO
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Czy zlecanie zadania publicznego w trybie „ma-
łych grantów” na podstawie art. 19a ustawy z  24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie dotyczy wyłącznie organiza-
cji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 u.o.p.d.p., których miejsce zamiesz-
kania lub siedziba znajduje się na terenie danej 
jednostki samorządu terytorialnego?

Zlecanie zadania publicznego w trybie 
„małych grantów” na podstawie art. 19a 
u.o.p.d.p. dotyczy organizacji pozarządowej 
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 
ust. 3 u.o.p.d.p., których siedziba może znaj-
dować się wszędzie, niekoniecznie na terenie 
danej jednostki samorządu terytorialnego.

Zlecanie zadania publicznego przez
gminę w trybie „małych grantów”

Do urzędu wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego od stowarzyszenia, którego siedzi-
ba znajduje się w innej gminie. Dokument spełnia wymagania określone w art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. W budżecie gminy przewidziane są środki na ww. zadanie, tj. 
działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Zgodnie z brzmieniem oferty reali-
zacja zadania będzie polegała na tym, że dotacja uzyskana z budżetu gminy 10.000 zł i środki finansowe 
pozyskane przez stowarzyszenie wnioskujące z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zostaną 
przekazane dla naszych lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w formie mikrodota-
cji. Wyżej wymienione zostaną wyłonione w ramach konkursu.

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

PYTANIE 2 ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Czy przy wyżej wymienionych założeniach 
realizacji zadania publicznego urząd gminy 
może zlecić stowarzyszeniu realizację zada-
nia w ramach „małego grantu”, czy po-
winniśmy ogłosić otwarty konkurs ofert na 
wybór operatora i realizacja powinna odbyć 
się w ramach umowy regrantingu?

Urząd gminy ma dowolność przy realizacji 
zadania publicznego. W niniejszej sprawie 
może zlecić realizację działania stowarzysze-
niu, które zgłosiło się, ale może też ogłosić 
otwarty konkurs ofert na wybór operatora  
i wówczas realizacja zadania powinna odbyć 
się w ramach umowy regrantingu.

Artykuł 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

wprowadza tryb uproszczony w procesie zlecania 
zadań publicznych. Tryb ten umożliwia zlecenie 
zadania bez przeprowadzania otwartego konkursu. 

Procedurę małych zleceń uruchamia w przeci-
wieństwie do otwartego konkursu ofert nie organ 
administracji publicznej, ale wniosek organizacji 
pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 
3 ust. 3 u.o.p.d.p. 

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU
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Komentowany artykuł nie określa siedziby organizacji 
pozarządowych, które mogą występować z wnioskiem. 
Może to zrobić każda organizacja pozarządowa, także 
ta spoza danej gminy. 

Mowa o lokalnej organizacji pozarządowej jest 
natomiast w art. 19b u.o.p.d.p. Artykuł ten odnosi się 
do inicjatywy lokalnej, która polega na sporządzeniu 
wniosku dotyczącego określonej koncepcji lub działa-
nia, którego adresatem jest właściwy organ wykonaw-
czy jednostki samorządu terytorialnego. Wniosek taki 
może zostać sporządzony przez samych mieszkańców, 
jako grupy nieformalnej, bądź za pośrednictwem lokal-
nej organizacji pozarządowej. Zakres przedmiotowy 
omawianej instytucji obejmuje, w świetle art. 19b ust. 
1 pkt 1-6 u.o.p.d.p., następujące sfery: 

 budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, 
sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów 
architektury stanowiących własność jednostek 
samorządu terytorialnego; 

 działalność charytatywną; 
 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji naro-

dowej; 
 pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
 działalność na rzecz mniejszości narodowych i et-

nicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

 promocję i organizację wolontariatu; 
 edukację, oświatę i wychowanie; 
 działalność w sferze kultury fizycznej i turysty-

ki, ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach 
i wsiach, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Urząd gminy ma dowolność przy realizacji zadania 
publicznego, w niniejszej sprawie może zlecić reali-
zację działania stowarzyszeniu, które zgłosiło się, 
ale może też ogłosić otwarty konkurs ofert na wybór 
operatora i wówczas realizacja zadania powinna odbyć 
się w ramach umowy regrantingu.

– Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie  
(Dz.U. t.j. z 2016, poz. 1817)

Aneta Podgajna

PODSTAWA PRAWNA:

Zlecanie zadania publicznego w trybie 
„małych grantów” na podstawie art. 19a 
u.o.p.d.p. dotyczy organizacji pozarzą-
dowej oraz podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 u.o.p.d.p., których sie-
dziba może znajdować się wszędzie, 
niekoniecznie na terenie danej jednostki 
samorządu terytorialnego.
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Kiedy kierownik referatu narusza  
przepisy ustawy antykorupcyjnej?

Kierownik referatu w urzędzie miejskim jest osobą wydającą decyzje administracyjne  
w imieniu burmistrza. Jednocześnie z ramienia gminy jest członkiem rady nadzorczej  
spółki komunalnej (sp. z o.o.), w której gmina posiada większościowy udział 80 proc.  
Osoba ta jest również członkiem rady nadzorczej innej spółki (sp. z o.o.) w której 100 proc.  
udziałów posiada inna gmina i zasiada w jej organach niejako „z własnej inicjatywy”.

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

PYTANIE 1 ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Czy w opisanej sytuacji następuje  
naruszenie przepisów ustawy  
z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 
prowadzenia działalności  
gospodarczej przez osoby  
pełniące funkcje publiczne  
(art. 2 ust. 6, 4 ust. 1 art. 6)? 

Przedstawiona w pytaniu sytuacja świadczy jedno-
znacznie o naruszeniu przez wspomnianego kierownika 
referatu ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalno-
ści gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publicz-
ne (zwanej dalej ustawą antykorupcyjną), o ile osoba 
ta nie została zgłoszona przez właściwy podmiot do 
pełnienia funkcji w radzie nadzorczej opisanych w py-
taniu spółek. Skutkiem takiego stanu rzeczy powinno 
być rozwiązanie z tą osobą umowy o pracę.

Przepisom ustawy antykorupcyjnej podlegają 
wszyscy pracownicy urzędu gminy, którzy zostali 

upoważnieni i wydają w imieniu wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) decyzje administracyjne. Wynika 
to z art. 2 pkt 6 ustawy antykorupcyjnej, zgodnie 
z którym ograniczenia w prowadzeniu działalności go-
spodarczej przewidziane ustawą dotyczą m.in. wójtów 
(burmistrzów, prezydentów miast), zastępców wójtów 
(burmistrzów, prezydentów miast), skarbników gmin, 
sekretarzy gmin, kierowników jednostek organizacyj-
nych gminy, osób zarządzających i członków organów 
zarządzających gminnymi osobami prawnymi oraz 
innych osób wydających decyzje administracyjne 
w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy antykorupcyjnej oso-
by wymienione w ustawie nie mogą być członkami 
zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych 
spółek prawa handlowego. W orzecznictwie i doktry-

nie podkreśla się, że zakaz ten został skonstruowany 
jako bezwzględny, sztywny, niedopuszczający żadnych 
odstępstw. W orzecznictwie podnosi się, że zakaz ten 
ma charakter bezwarunkowy i nie ma znaczenia, czy 
funkcja pełniona jest „społecznie” czy odpłatnie, czy 

Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy antykorupcyj-
nej osoby wymienione w ustawie nie mogą 
być członkami zarządów, rad nadzorczych 
lub komisji rewizyjnych spółek prawa 
handlowego. W orzecznictwie i doktrynie 
podkreśla się, że zakaz ten został skonstru-
owany jako bezwzględny, sztywny, niedo-
puszczający żadnych odstępstw.
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spółka działa na terenie jednostki, w której osoba 
pełniąca funkcję publiczną sprawuje mandat i czy 
w działalności wykorzystuje mienie danej jednostki 
samorządu terytorialnego (por. uzasadnienie wyroku 
WSA w Gliwicach z 19 kwietnia 2004 r., III SA/Gl 
207/04, uzasadnienie wyroku NSA z 19 kwietnia 
2005 r., OSK 1186/04, LEX nr 176126). Zakaz pełnie-
nia określonych funkcji w spółkach dotyczy zarówno 
działalności prowadzonej na terenie danej jednostki 
samorządowej, gdzie np. dana osoba pełniąca funkcję 
publiczną jest członkiem zarządu powiatu, jak również 
poza jego granicami. Nie ma również znaczenia, czy 
spółka w ramach prowadzonej działalności zawiera 
umowy np. z daną jednostką samorządową, czy nie 
(por. Agnieszka Rzetecka – Gil, Ustawa o ograniczeniu 
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 
pełniące funkcje publiczne, Komentarz, Lex Omega).

Trzeba jednak zaznaczyć, że zgodnie z art. 6 ust. 
1 ustawy antykorupcyjnej zakaz zajmowania stano-
wisk w organach spółek, o których mowa w art. 4 
pkt 1, nie dotyczy osób wymienionych w art. 2 pkt 
1, 2, 3a, 3c i 6-10, o ile zostały zgłoszone do objęcia 
takich stanowisk w spółce prawa handlowego przez: 
Skarb Państwa, inne państwowe osoby prawne, spół-
ki, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50 
proc. kapitału zakładowego lub 50 proc. liczby akcji, 
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, inne 
osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego 
lub związek metropolitalny; osoby te nie mogą zostać 
zgłoszone do więcej niż dwóch spółek prawa handlo-
wego z udziałem podmiotów zgłaszających te osoby. 
Badając więc legalność kierownika referatu do zasia-
dania w radach nadzorczych wspomnianych spółek, 
należałoby w pierwszej kolejności ustalić, czy został 
on zgłoszony do pełnienia tej funkcji przez właściwy 
organ jednostki samorządu terytorialnego. Powyższe 
wydaje się wątpliwe, bo ile z treści pytania wynika, że 
osoba ta znajduje się w radzie nadzorczej lokalnej spółki 
komunalnej niejako za aprobatą władz gminy, o tyle 
prawdopodobnie nie została ona zgłoszona do pełnienia 
tej funkcji w drugiej z opisanych w pytaniu spółek.

W przypadku ustalenia, że osoba ta nie posiada 
stosownego zgłoszenia/zgłoszeń do pełnienia funk-
cji członka rady nadzorczej w opisanych spółkach, 
sankcją za naruszenie ustawy antykorupcyjnej będzie 
rozwiązanie z tą osobą umowy o pracę w urzędzie 
gminy. Powyższe wynika z art. 5 ust. 2 ustawy anty-
korupcyjnej, zgodnie z którym jeżeli zakazy, o których 
mowa w art. 4, narusza osoba, o której mowa w art. 2 
pkt 6-6c, z wyłączeniem wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta), właściwy organ, z zastrzeżeniem ust. 3-5, 
odwołuje ją albo rozwiązuje z nią umowę o pracę, 
najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym 
uzyskał informację o przyczynie odwołania albo roz-
wiązania umowy o pracę. Warto przy tym zaznaczyć, 
że stosownie do art. 5 ust. 6 ustawy antykorupcyjnej 
odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę w trybie okre-
ślonym w ust. 2-5 jest równoznaczne z rozwiązaniem 
umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 
52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.

– Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ogranicze-
niu prowadzenia działalności gospodarczej 
przez osoby pełniące funkcje publiczne 
(t.j.Dz.U.2017, poz. 1393)

PODSTAWA PRAWNA:

Michał Pęczkowski
radca prawny

Zakaz pełnienia określonych funkcji  
w spółkach dotyczy zarówno działalności 
prowadzonej na terenie danej jednostki  
samorządowej, gdzie np. dana osoba pełnią-
ca funkcję publiczną jest członkiem zarządu 
powiatu, jak również poza jego granicami.

WARTO ZAZNACZYĆ

w w w . d o r a d c a s a m o r z a d u . p l
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Oczywiście gmina może ustalić nowe warunki najmu 
nowego mieszkania, jednak zgodnie z art. 11 ust. 4 

in fine ustawy w lokalu zamiennym wysokość czynszu 
i opłat, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, 
musi uwzględniać stosunek powierzchni i wyposażenia 
lokalu zamiennego do lokalu zwalnianego.

W przypadku opisanym przez pytającego po-
winny być zawarte dwie umowy. Pierwsza umowa 
na wynajem lokalu powinna być podpisana między 
właścicielem lokalu a gminą, a druga – między gminą 
a obecnym najemcą.

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy 
gmina ogłasza przetarg, czy robi zapytanie ofertowe na 
wynajem lokalu od prywatnego właściciela. Nie jest 
znany okres wynajmu i liczba lokali, których gmina 
będzie potrzebowała w zaistniałej sytuacji. Ustawa z 29 
stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych stanowi, 
że podstawowym sposobem udzielania zamówienia 
jest tryb przetargowy (przetargu ograniczonego lub 
nieograniczonego), dopuszczając odejście od niego 
w określonych, ściśle wymienionych w ustawie przy-

padkach. Jednym z nich jest wartość zamówienia, 
określona w ustawie na 30.000 euro (art. 4 ust. 8 
p.z.p.). Sposób przeliczenia tej kwoty na złotówki jest 
co dwa lata określany w rozporządzeniu wydawanym 
przez premiera. Obowiązujący w 2017 r. przelicznik 
wprowadziło rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 
z 29 grudnia 2015 r., ustalające wartość średniego 
kursu złotego wobec euro na 4,1749. Oznacza to, że 
kwota do której nie trzeba ogłaszać przetargu wynosi 
125.247,00 zł. 

Aneta Podgajna

Wynajęcie przez gminę od osoby prywatnej 
zastępczego lokalu dla nauczyciela

Czy istnieje możliwość 
wynajęcia mieszkania 
zastępczego od osoby 
prywatnej? Jeżeli tak, 
to z kim powinna być  
podpisana umowa? 

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

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

PYTANIE ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W sytuacji, gdy gmina nie posiada wolnych lokali w swoim zasobie, 
to jest uprawniona do wynajmowania takich lokali od innych podmio-
tów po to, by następnie je podnająć osobom, które osiągają niskie 
dochody (art. 20 ust. 2a ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywil-
nego).W takim przypadku gmina może wynająć mieszkanie od osoby 
prywatnej. W przypadku osób osiągających niski dochód, gmina może 
pobierać nawet niższy czynsz, niż sama płaci właścicielowi mieszkań. 

Jednostka organizacyjna gminy, która posiadała w swoich zasobach mieszkanie, wynajęła je w 1996 r. 
jako mieszkanie służbowe dla nauczyciela na czas nieokreślony, gdzie osoby są zameldowane na stałe. 
Z obecnej oceny stanu budynku wynika, że budynek nie nadaje się do zamieszkania i remontu, a jedynie 
do „wyburzenia”. Zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego gmina ma obowiązek zapewnić osobie lokal zamienny i pokryć koszty 
przeprowadzki. Gmina nie posiada wolnych lokali w swoich zasobach mieszkalnych. 

– Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lo-
katorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 1610)

– Ustawa z 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień pu-
blicznych (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 2164)

PODSTAWA PRAWNA:
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Wygaszanie stanowiska 
dyrektora gimnazjum

Czy organ prowadzący szkołę może prze-
dłużyć do 31 sierpnia 2019 r. stanowisko 
obecnemu dyrektorowi gimnazjum, które 
stopniowo będzie wygaszane do 31 sierp-
nia 2019 r. w przypadku, gdy dyrektor nie 
posiada aktualnej oceny pracy? Posiada 
ocenę z 16 lipca 2012 r., pozostałe warun-
ki wynikające z Rozporządzenia MEN  
z 27 października 2009 r. w sprawie  
wymagań jakim powinna odpowiadać  
osoba zajmująca stanowisko dyrektora – 
spełnia. Obecna kadencja dyrektora koń-
czy się 31 sierpnia 2017 r., w roku szkol-
nym 2017/2018 w gimnazjum pozostają 
klasy II i III, w następnym III i z dniem  
31 sierpnia 2019 r. następuje likwidacja.

Odpowiedź na pytanie jest pozytywna. 

Zgodnie z art. 231 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświato-

we (zwanej dalej ustawą) dyrektor gimnazjum, które 
kończy działalność w trybie art. 127 ust. 1 oraz art. 
180 ust. 1, zajmuje stanowisko do końca okresu, na 
jaki powierzono mu stanowisko dyrektora gimnazjum, 
jednak nie dłużej niż do 31 sierpnia 2019 r., a w przy-
padku dyrektora gimnazjum dla dorosłych, w którym 
kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r., 
nie dłużej niż do 31 sierpnia 2020 r. Warto przy tym 
zaznaczyć, że wspomniany w przywołanym przepisie 

art. 127 ust. 1 ustawy dotyczy właśnie sytuacji opisa-
nej w pytaniu, czyli likwidacji gimnazjum w drodze 
wygaszania poszczególnych klas tego gimnazjum, aż 
do całkowitego zaprzestania jego działalności.

Zgodnie z art. 230 ust. 2 ustawy organ prowa-
dzący może przedłużyć powierzenie stanowiska 
dyrektora gimnazjum, o którym mowa w ust. 1, 
na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 
r., a w przypadku dyrektora gimnazjum dla doro-
słych, w którym kształcenie w klasie i rozpoczęło się 
w lutym 2017 r., nie dłużej niż do 31 sierpnia 2020 r. 

Z powyższego należy również wywieść, że moż-
liwe jest przedłużenie powierzenia stanowiska do-
tychczasowemu dyrektorowi nawet w sytuacji, gdy 
obecnie nie legitymuje się on aktualną oceną pracy. 
Za takim stanowiskiem przemawia przede wszystkim 
fakt, że w omawianym przepisie mowa jest nie tyle 
o ponownym powierzeniu obowiązków dyrektora, 
ile o „przedłużeniu powierzenia stanowiska dyrektora 
gimnazjum”. Z przyczyn organizacyjnych przepis 
ten umożliwia pełnienie funkcji dotychczasowemu 
dyrektorowi aż do czasu likwidacji gimnazjum. Nie 
ma więc tutaj mowy o ponownym powierzeniu tych 
obowiązków, co wiązałoby się z ponownym badaniem, 
czy osoba dotychczas pełniąca funkcję dyrektora 
spełnia wymogi do jej pełnienia. Po drugie wskazać 
trzeba, że zgodnie ze wspomnianym przez pytającego 
Rozporządzeniem Ministra Edukacji z 27 października 
2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowia-
dać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne 
stanowisko kierownicze w poszczególnych typach 
publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek 
(zwanego dalej rozporządzeniem) dyrektor powinien 
legitymować się aktualną, co najmniej dobrą oceną 
pracy przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko 
dyrektora. Ponieważ w omawianym przypadku nie 
dochodzi do rozpisania konkursu, więc nie ma podstaw 
do żądania od dyrektora, którego kadencja ma zostać 
przedłużona, aktualnej oceny pracy.

ODPOWIEDŹ PRAWNIKAPYTANIE 1

ODPOWIEDŹ PRAWNIKAODPOWIEDŹ PRAWNIKA
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ODPOWIEDŹ PRAWNIKAPYTANIE 2

Czy nauczyciel opisanego gimnazjum, 
któremu organ prowadzący chce powie-
rzyć obowiązki dyrektora (p.o.) do 31 
sierpnia 2019 r., musi spełniać warunki 
wymienione w rozporządzeniu MEN z 27 
października 2009 r. w sprawie wymagań 
jakim powinna odpowiadać osoba  
zajmująca stanowisko dyrektora  
oraz inne stanowisko kierownicze,  
w poszczególnych typach szkół  
i rodzajach publicznych placówek?

Stosownie do art. 231 ust. 4 ustawy do dnia zakoń-
czenia działalności gimnazjum, organ prowadzący 

może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora gim-
nazjum wicedyrektorowi, a w gimnazjum, w którym 
nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tego gimnazjum, 
na ustalony przez siebie okres nie dłuższy niż do 31 
sierpnia 2019 r., a w przypadku gimnazjum dla doro-
słych, w którym kształcenie w klasie I rozpoczęło się 
w lutym 2017 r., nie dłuższy niż do 31 sierpnia 2020 r. 

Również w tym przypadku wydaje się, że nie jest 
konieczne spełnienie przez osobę, wskazaną przez 
organ prowadzący, wymogów wynikających z rozpo-
rządzenia. Przede wszystkim podkreślenia wymaga, 
że wymogi określone w Rozporządzeniu dotyczą 
osób zajmujących stanowisko dyrektora, podczas gdy 
w art. 231 ust. 4 ustawy mowa jest nie o powierzeniu 
stanowiska dyrektora, lecz o powierzeniu pełnienia 

stanowiska dyrektora. Tym samym osoba wyznaczona 
do pełnienia obowiązków dyrektora nie zajmuje sta-
nowiska dyrektora, lecz tylko tymczasowo pełni jego 
obowiązki. Jest to rozwiązanie pozwalające utrzymać 
sprawność i ciągłość organizacyjną placówki edukacyj-
nej. Podobną regulację zawiera obecnie art. 36a ust. 5 
ustawy o systemie oświaty, który pozwala na powierze-
nie obowiązków wicedyrektorowi lub nauczycielowi 
szkoły (w przypadku braku wicedyrektora), do czasu 
wyłonienia dyrektora w drodze konkursu. W związku 
z przewidzeniem przez ustawodawcę możliwości 
powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora brak 
jest podstaw do przyjęcia, że osoba, której obowiązki 
te zostają powierzone musi spełniać wymogi przewi-
dziane dla osoby zajmującej stanowisko dyrektora. 

ODPOWIEDŹ PRAWNIKAODPOWIEDŹ PRAWNIKA

– Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy  
wprowadzające ustawę Prawo oświatowe  
(Dz.U. z 2017 r., poz. 60)

– Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943)

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, 
jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca sta-
nowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierow-
nicze w poszczególnych typach publicznych  
szkół i rodzajach publicznych placówek  
(Dz.U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436)

PODSTAWA PRAWNA:

Michał Pęczkowski
radca prawny

Odnosząc powyższe rozważania do przed-
stawionego w pytaniu problemu odnośnie 
możliwości powierzenia obowiązków dyrek-
tora gimnazjum nauczycielowi gimnazjum, 
należy zaznaczyć, że przy powierzeniu obo-
wiązków dyrektora pierwszeństwo przypada 
bezwzględnie wicedyrektorowi szkoły lub 
placówki, a dopiero w braku wicedyrektora 
organ powierza je nauczycielowi tej szkoły.

Osoba wyznaczona do pełnienia  
obowiązków dyrektora nie zajmuje  
stanowiska dyrektora, lecz tylko  
tymczasowo pełni jego obowiązki.
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Przepis art.  39 ust. 4 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 
2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, 

z późn. zm.) nakłada na gminy obowiązek zapewnienia 
dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, 
a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transpor-
tu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyj-
no-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym kończą:
 24 rok życia - w przypadku uczniów z niepeł-

nosprawnościami sprzężonymi, z których jedną 
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność in-
telektualna,

 25 rok życia - w przypadku uczestników zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych.
Jeżeli rodzice ww. dziecka sami dowożą dziecko do 

ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, to wówczas, 
zgodnie z art. 39 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy, przysługuje 
im zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna 
do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na 

Podejrzenie pobierania przez ośrodek 
wychowawczy nadmiernej dotacji

Dziewczynka z niepełnosprawnością sprzężoną otrzymała skierowanie na pobyt całodobowy do Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, którego organem prowadzącym jest powiat. Pracownicy ośrodka na 
wniosek wójta gminy  wystawili opinie o następującej treści: „czy dziecko korzysta z całodobowej opieki 
w placówce, czy też jest dowożone codziennie na czas  nauki szkolnej decyduje rodzic, kierując się stanem 
zdrowia i dobrem dziecka”.  Rodzice zwrócili się do gminy o dowożenie dziecka codziennie rano na zajęcia  
i przywożenie z powrotem do domu ok. 100 km. Nie wpływa to na jej poprawę zdrowia. Zachodzi  
przypuszczenie możliwości  podwójnego finansowania ze środków budżetowych, tj.: w ramach subwencji 
zapewniających jej pobyt całodobowy oraz ze środków budżetu gminy koszty codziennego dowozu.

Czy finansowanie dowożenia  
dziewczynce z niepełnosprawnością, 
która ma zapewniony pobyt stały, może 
stanowić naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych? Czy nie zachodzi ewentu-
alność pobierania zawyżonej subwencji 
prze organ prowadzący ośrodek? 

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

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

PYTANIE ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W celu rozwiania wątpliwości, co do możliwości po-
bierania nadmiernej dotacji, a zarazem zapobieżeniu 
pobrania jej w nadmiernej wysokości, z uwagi na 
nieprzebywanie dziecka w tej placówce przez czas 
po zakończeniu zajęć, gmina powinna zawiadomić 
organ administracji, który wypłaca subwencję orga-
nowi prowadzącemu ośrodek, o powyższym fakcie. 

zasadach określonych w umowie zawartej między wój-
tem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, 
jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Z wyżej cytowanego przepisu wynika zatem 
obligatoryjny obowiązek gminy zapewnienia bez-
płatnego transportu i opieki w czasie przewozu do 
ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dziecka 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeżeli rodzi-
ce sami nie dowożą tego dziecka do ww. placówki.

W zaistniałej sytuacji gmina nie może odmówić 
dowożenia dziecka do placówki, do której zostało ono 
skierowane przez właściwy organ. 

W celu rozwiania wszelkich wątpliwości, co do 
możliwości pobierania przez organ prowadzący 
ośrodek nadmiernej dotacji, a zarazem zapobieżeniu 
pobrania tej dotacji w nadmiernej wysokości, z uwagi 
na nieprzebywanie dziecka w tej placówce przez czas 
po zakończeniu zajęć, gmina powinna zawiadomić 
organ administracji rządowej, który wypłaca ww. 
subwencję organowi prowadzącemu ww. ośrodek, 
o powyższym fakcie.    

Sławomir Pyźlak
radca prawny

SAS5_2017.indd   29 2017-09-25   13:39:24



SERWIS ADMINISTRACYJNO-SAMORZĄDOWY    5(256) 201730

Istotne zmiany w zakresie zachowania terminu do 
złożenia skargi nastąpiły w nowelizacji, która weszła 

w życie 1 czerwca 2017 r., przy czym są one korzyst-
niejsze dla stron w porównaniu do dotychczasowego 
stanu prawnego. W pierwszej kolejności należy wska-
zać, że zasada złożenia skargi w terminie 30 dni została 
rozciągnięta również na akty, o których mowa w art. 
3 § 2 pkt 4a p.p.s.a. (pisemne interpretacje przepisów 
prawa podatkowego wydawane w indywidualnych 
sprawach, opinie zabezpieczające i odmowy wydania 
opinii zabezpieczających). Ponadto zmieniono zasady 
wnoszenia skarg na akty lub czynności, o których 
mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. (inne niż określone 
w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji 
publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wy-
nikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów 
lub czynności podjętych w ramach postępowania admi-
nistracyjnego określonego w k.p.a., postępowań okre-
ślonych w działach IV, V i VI Ordynacji podatkowej, 
postępowań, o których mowa w dziale V w Rozdziale 
1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz 
postępowań, do których mają zastosowanie przepisy 
powołanych ustaw). 

Zachowanie terminu skargi 
do wojewódzkiego sądu 
administracyjnego po nowelizacji
Jednym z podstawowych warunków formalnych, których należy przestrzegać składając 
skargę jest zachowanie terminu do jej złożenia. Zasadą określoną w art. 53 § 1 ustawy – 
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: p.p.s.a.) jest to, że skargę  
do wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Skarga wniesiona po terminie podlega odrzuceniu 
(art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.), a stronie pozostanie wniosek o przywrócenie terminu do wnie-
sienia skargi. Należy jednak pamiętać, że uwzględnienie przez sąd wniosku o przywrócenie 
terminu uzależnione jest od wykazania, że strona nie dokonała w terminie czynności  
w postępowaniu sądowym bez swojej winy (art. 86 § 1 p.p.s.a.), czyli uprawdopodobnienia, 
że niedokonanie ww. czynności spowodowane było przeszkodą trudną do przezwyciężenia, 
pomimo podjęcia odpowiedniego wysiłku (zdarzenie losowe, nagła choroba, wypadek).

Wniesienie skargi bez wcześniejszego  
wezwania organu do usunięcia  
naruszenia prawa

Najistotniejszą zmianą w odniesieniu do ww. ak-
tów i czynności jest to, że wniesienie skargi do sądu 
nie będzie już musiało być poprzedzone wezwaniem 
organu do usunięcia naruszenia prawa. Dotychczas 
skarżący musiał dokonać takiego wezwania i cze-
kać na doręczenie odpowiedzi organu na wezwanie 
do usunięcia naruszenia prawa (i wówczas złożyć 
skargę w terminie 30 dni), a jeżeli organ nie udzielił 
odpowiedzi na wezwanie, w terminie 60 dni od dnia 
wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa. 
Obecnie skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia, 
w którym skarżący dowiedział się o wydaniu ww. 
aktu lub podjęciu innej czynności. Co więcej z treści 
znowelizowanego art. 53 § 2 p.p.s.a. wynika, że sąd, 
po wniesieniu skargi, może uznać, że uchybienie tego 
terminu nastąpiło bez winy skarżącego i rozpoznać 
skargę. A zatem skarżący w sprawach skarg na ww. 
akty i czynności nie jest zobligowany nawet do ewen-
tualnego złożenia wniosku o przywrócenie terminu 

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
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do złożenia skargi (choć oczywiście taki prawo mu 
przysługuje i może z niego skorzystać), a Sąd może 
we własnym zakresie uznać, że skarga została złożo-
na w terminie i rozpoznać skargę. Otwartym w tym 
zakresie pozostaje pytanie w jakiej formie procesowej 
ma zostać dokonane „uznanie zachowania terminu”, 
a w szczególności, czy musi dokonać tego w formie 
postanowienia (jako takiego zaskarżalnego), czy też 
w formie zwykłego zarządzenia sędziego sprawozdaw-
cy, który uzna, że skarga spełnia wszystkie warunki 
formalne umożliwiające jej rozpoznanie. Niezależnie 
jednak od rozstrzygnięcia tej kwestii w najbliższej 
praktyce sądowej niewątpliwie zmiany są korzystne 
dla stron wnoszących skargę. 

Ponadto ustawodawca postanowił, że w przypadku 
innych aktów, jeżeli ustawa nie przewiduje środków 
zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi 
i nie stanowi inaczej, skargę można wnieść w każ-
dym czasie, a zatem nie będzie tutaj istniało żadne 
ograniczenie czasowe do dokonania sądowej kontroli 
określonego aktu. 

Skarga na bezczynność w każdym 
czasie po wniesieniu ponaglenia

Doprecyzowano także, że skargę na bezczynność 
lub przewlekłe prowadzenie postępowania można 
wnieść w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do 
właściwego organu. Zmiana ta odpowiada całkowicie 
ugruntowanemu orzecznictwu sądowoadministra-
cyjnemu, w którym przyjmowano, że wyczerpanie 
przysługującego skarżącemu środka zaskarżenia 
w trybie przewidzianym w art. 37 § 1 k.p.a. przez jego 
wniesienie do właściwego organu stanowi warunek 

dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego, na-
tomiast nie ma też żadnego znaczenia, jaki okres czasu 
upłynął pomiędzy złożeniem zażalenia lub wezwania 
do usunięcia naruszenia prawa, a wniesieniem skargi 
do sądu administracyjnego. Teoretycznie zatem skarga 
mogła być wniesiona na następny dzień po złożenia 
zażalenia (obecnie ponaglenie), GDYŻ warunkiem 
było samo złożenie środka zaskarżenia w trybie art. 37 
§ 1 k.p.a. (wyrok NSA z 6 października 2015 r., sygn. 
akt II OSK 1046/15, LEX nr 1986998).

Rezygnacja z bezwzględnego obowiązku 
złożenia skargi za pośrednictwem organu, 
który wydał zaskarżony akt 

Jedną z najistotniejszych zmian dla stron postę-
powania sądowoadministracyjnego jest rezygnacja 
z bezwzględnego obowiązku złożenia skargi za 
pośrednictwem organu, który wydał zaskarżony akt 
– dla zachowania terminu złożenia skargi. W dotych-
czasowym stanie prawnym w przypadku złożenia 
skargi bezpośrednio do sądu o zachowaniu terminu 
decydowała data nadania skargi przez sąd do organu. 
A zatem to od sądu zależało czy strona zachowa termin, 
przy czym niezwłoczność w wysyłce skargi to organu 
często wynikała z rzetelności pracowników sądu niż 
wprost z przepisów, które nie wymagały w tym zakre-
sie szybkości w działaniu. Po 1 czerwca 2017 r. Termin 
do wniesienia skargi uważa się za zachowany także 
wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła skargę 
wprost do sądu administracyjnego. W takim przypadku 
sąd ten niezwłocznie przesyła skargę odpowiednio do 
organu, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie, wydał 
akt lub podjął inną czynność, będącą przedmiotem 
skargi, jednakże czas przesłania skargi do organu nie 
ma już żadnego znaczenia dla zachowania terminu do 
wniesienia skargi.

Paweł Groński

– Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o po-
stępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.).

PODSTAWA PRAWNA:

Jeżeli ustawa nie przewiduje środków 
zaskarżenia w sprawie będącej przed-
miotem skargi i nie stanowi inaczej, 
skargę można wnieść w każdym czasie, 
a zatem nie będzie tutaj istniało żadne 
ograniczenie czasowe do dokonania 
sądowej kontroli określonego aktu. 
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Postanowiono, że organ administracji publicznej, 
z urzędu lub na wniosek strony, zawiadamia 

strony oraz organ, o którym mowa w art. 106 § 1 
k.p.a., w przypadku gdy ten organ nie zajął stano-
wiska, o możliwości przeprowadzenia mediacji. 
We wniosku strona może także wskazać mediatora. 
W zawiadomieniu o możliwości przeprowadzenia 
mediacji organ administracji publicznej zwraca się do 
stron o wyrażenie zgody na przeprowadzenie media-
cji oraz wybranie mediatora – w terminie czternastu 
dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Mediacji nie 
przeprowadza się w przypadku niewyrażenia zgody 
na przeprowadzenie mediacji w ww. terminie.

Jak podkreślili twórcy nowelizacji, sukces mediacji 
zależy w dużym stopniu od przekonania jej uczest-
ników, że mogą ujawnić swoje rzeczywiste interesy 
i intencje bez obaw, że zostaną one wykorzystane 
przez drugą stronę w postępowaniu administracyj-
nym lub przed sądem administracyjnym. Dlatego 
w nowelizacji wprowadzono zasadę poufności, do 
której zachowania zobowiązani są wszyscy uczestnicy 
mediacji oraz inne osoby biorące udział w media-
cji. Zasada obejmuje zatem wszystkie osoby, czyli 
zarówno strony, jak i przykładowo pełnomocników 
stron, tłumaczy, biegłych itd. Uczestnicy mediacji 
mogą wprawdzie zdecydować o uchyleniu obowiązku 

Zasada poufności  
w mediacji administracyjnej
Jedną z najistotniejszych zmian Kodeksu postępowania administracyjnego, jakie nastąpiły  
1 czerwca 2017 r. było wprowadzenie nowej instytucji w ramach postępowania administracyj-
nego, tj. mediacji. Podstawowym założeniem twórców mediacji było „zbliżenie administracji  
do społeczeństwa, zapewnienie kształtowania stosunków administracyjnoprawnych  
w sposób zwiększający wpływ stron postępowania na swoje sprawy, a także sprawy istotne  
dla społeczeństwa, w którym funkcjonują” (uzasadnienie projektu nowelizacji). Mediacja  
w postępowaniu administracyjnym może być przeprowadzona w każdym przypadku,  
o ile charakter sprawy na to pozwala (art. 96a § 1 k.p.a.).  Jak wskazano wprost w przepisach 
celem mediacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy  
oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa,  
w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody. Uczestnikami mediacji mogą być: organ  
prowadzący postępowanie oraz strona lub strony tego postępowania albo strony postępowania.

zachowania tajemnicy mediacji (art. 96j § 2 zd. drugie 
k.p.a.), jednakże przepis ten nie stanowi podstawy do 
zwolnienia z innych tajemnic prawnie chronionych 
(przede wszystkim z tajemnicy adwokackiej).

Z zasadą poufności wiąże się też kwestia dostępu 
mediatora do akt sprawy. Co ciekawe zasada, zgodnie 
z którą mediator ma prawo zapoznania się z aktami 
sprawy może być wyłączona poprzez niewyrażenie 
na to zgody przez uczestnika mediacji (art. 96i k.p.a.). 
uznano bowiem, że zapoznanie się z aktami nie jest 
przesłanką sine qua non przeprowadzenia mediacji. Jak 
wskazano w uzasadnieniu nowelizacji rolą mediatora 
nie jest merytoryczne rozsądzenie sprawy, lecz pomoc 
jej uczestnikom w znalezieniu wspólnego stanowiska. 
Dlatego brak dostępu do akt sprawy nie powinien być 
przeszkodą w przeprowadzaniu mediacji.

Paweł Groński
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– Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)
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„Zagadnienie wstępne” w postępowaniu 
administracyjnym i podatkowym
Ustawodawca, zarówno w postępowaniu administracyjnym jak i podatkowym,  
przy uregulowaniu kwestii zawieszenia postępowania, przy jednej z przesłanek  
warunkujących jego zawieszenie, posługuje się pojęciem “zagadnienia  
wstępnego”. Wyjaśniamy, jak to pojęcie jest interpretowane w orzecznictwie.

Na wstępie zauważyć należy, że jednym z podsta-
wowych założeń postępowania administracyjne-

go ogólnego i podatkowego jest ich ciągły charakter, co 
oznacza, że – co do zasady – powinny się one toczyć 
bez przerwy, od momentu wszczęcia, aż do meryto-
rycznego załatwienia sprawy, z wyjątkiem sytuacji, 
w których z przyczyn faktycznych lub prawnych, nie 
można w danym momencie kontynuować postępowa-
nia. Natomiast instytucja zawieszenia postępowania, 
została wprowadzona przez ustawodawcę, w celu 
pogodzenia ciągłości postępowania z koniecznością 
czasowego zaniechania jego prowadzenia. W wyroku 
z 12 kwietnia 2017 r. (sygn. akt VII SA/Wa 1077/16) 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 
zważył, że: “Skoro zawieszenie postępowania jest 
instytucją tamującą bieg postępowania i opóźniającą 
merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy, to winno mieć 
zastosowanie wyłącznie w przypadkach określonych 
przez ustawodawcę.”

Instytucja zawieszenia postępowania
W Kodeksie postępowania administracyjnego 

instytucja zawieszenia postępowania podatkowego 
została uregulowana w art. 97 § 1, w myśl, którego 
organ administracji publicznej zawiesza postępowanie:
 w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli 

wezwanie spadkobierców zmarłej strony do udziału 
w postępowaniu nie jest możliwe i nie zachodzą 
okoliczności, o których mowa w art. 30 § 5, a po-
stępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzed-
miotowe (art. 105);

 w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony;
 w razie utraty przez stronę lub przez jej ustawowego 

przedstawiciela zdolności do czynności prawnych;
 gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od 

uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego 
przez inny organ lub sąd;

 na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, 
w przypadku gdy stroną postępowania jest podmiot 

w restrukturyzacji, o którym mowa w art. 2 pkt 44 
ustawy z 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 
Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozy-
tów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 
996 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 791).

Natomiast w ustawie Ordynacja podatkowa, insty-
tucja zawieszenia postępowania podatkowego znajduję 
swoje umocowanie i uregulowanie w art. 201 § 1 pkt 
1-6 tej ustawy.

Zgodnie z przywołanym przepisem prawa, organ 
podatkowy zawiesza postępowanie: 
 w razie śmierci strony, jeżeli postępowanie nie 

podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe;
 gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uza-

leżnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego 
przez inny organ lub sąd;

 w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony;
 w razie utraty przez stronę lub jej ustawowego 

przedstawiciela zdolności do czynności prawnych;
 w sprawie dotyczącej odpowiedzialności osoby 

trzeciej – do dnia, w którym decyzja, o której mowa 
w art. 108 § 2, stanie się ostateczna, z zastrzeżeniem 
art. 108 § 3 oraz art. 115 § 4;

 w razie wystąpienia, na podstawie ratyfikowanych 
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub 
innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, 
których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do 
organów innego państwa o udzielenie informacji 
niezbędnych do ustalenia lub określenia wysokości 
zobowiązania podatkowego.

Jak wynika z wyżej przytoczonych przepisów pra-
wa, jedną z przesłanek do zawieszenia postępowania 
administracyjnego i podatkowego jest przesłanka 
występowania w sprawie “zagadnienia wstępnego”, 
czyli tzw. prejudycjalnego, w sytuacji, “gdy rozpatrze-
nie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego 
rozstrzygnięcia” (k.p.a.) lub “gdy rozpatrzenie sprawy 
i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia” 
(ustawa Ordynacja podatkowa).

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
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Stwierdzić zatem należy, że zgodnie z treścią art. 97 
§ 1 k.p.a. i art. 201 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podat-
kowa, – odpowiedni – organ administracji publicznej 
organ lub organ podatkowy, zawiesza postępowanie, 
gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy/jest 
uzależnione od rozstrzygnięcia “zagadnienia wstęp-
nego” przez inny organ lub sąd, na które to pojęcie, 
zgodnie z ukształtowanymi poglądami judykatury, 
składają się cztery istotne elementy:

 zagadnienie to wyłania się w toku postępowania 
administracyjnego i dotyczy istotnej dla sprawy 
przesłanki albo z przepisów prawa materialnego 
wynika wprost konieczność rozstrzygnięcia danej 
kwestii prawnej,

 rozstrzygnięcie kwestii prawnej należy do innego 
organu lub sądu,

 rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uzależ-
nione od uprzedniego rozstrzygnięcia podniesionej 
kwestii prawnej,

 istnieje bezpośrednia zależność między rozstrzy-
gnięciem zagadnienia wstępnego, a rozpatrzeniem 
sprawy i wydaniem decyzji podatkowej.

Zgodnie z poglądami wyrażanymi w orzecznictwie 
sądowoadministracyjnym, “Przez “zagadnienie 
wstępne” w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. nale-
ży rozumieć przeszkodę powstającą lub ujawnioną 
w toku postępowania, której usunięcie jest istotne 
z punktu widzenia możliwości realizacji celu tego 
postępowania i ma bezpośredni wpływ na jego wy-
nik. Jest to zagadnienie odrębne od sprawy admini-
stracyjnej, na tle której wystąpiło, a właściwym do 
jego rozstrzygnięcia jest inny organ lub sąd” (wyrok 
naczelnego sądu administracyjnego w warszawie 
z 6 kwietnia 2017 r., sygn. akt ii OsK 1985/15).

Istotnym przy tym jest, że “zagadnienie wstępne” 
musi wiązać się z wystąpieniem przeszkody unie-
możliwiającej rozstrzygnięcie sprawy podatkowej 
w ogóle, nie zaś z wydaniem decyzji o określonej 
treści. Na tego typu charakter zwrócił uwagę Na-
czelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku 
z 27 czerwca 2017 r. (sygn. akt II GSK 2690/15), 
w którym omawiając związek zagadnienia wstępnego 
z rozpoznaniem sprawy administracyjnej i wydaniem 
decyzji, wskazał, że: “Związek zagadnienia wstępnego 
z rozpoznaniem sprawy administracyjnej i wydaniem 
decyzji w rozumieniu tego przepisu, wyraża się relacją, 
w której brak rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, 
jawi się jako przeszkoda do wydania decyzji. Chodzi tu 
więc o bezwzględne uzależnienie rozpatrzenia sprawy 

i wydania decyzji w sprawie głównej, od uprzedniego 
rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny 
organ lub sąd. Przy czym od rozstrzygnięcia zagadnie-
nia wstępnego powinno zależeć rozpatrzenie sprawy 
administracyjnej w ogóle, nie zaś wydanie decyzji 
pozytywnej lub negatywnej dla wnioskodawcy.

Również w wyroku z 16 kwietnia 2010 r. (sygn. akt 
I FSK 536/09) Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, 
iż: (…) zagadnienie wstępne (prejudycjalne) dotyczy 
z reguły sytuacji, gdy rozstrzygnięcie merytoryczne 
sprawy będącej przedmiotem postępowania uzależ-
nione jest od rozstrzygnięcia zagadnienia materialno-
prawnego, które należy do kompetencji innego organu 
administracyjnego lub sądu i nie było wcześniej pra-
womocnie przesądzone. Innymi słowy, z zagadnieniem 
wstępnym, mamy do czynienia jedynie wówczas, gdy 
rozstrzygnięcie sprawy podatkowej uwarunkowane 
jest uprzednim rozstrzygnięciem kwestii prawnej. 
Nie powstaje zatem w przypadku, gdy na rozpatrze-
nie i wydanie decyzji podatkowej mogą mieć wpływ 
ustalenia faktyczne dokonane przez inny organ lub 
sąd. Jeżeli “zagadnienie wstępne” wykazuje jedynie 
pośredni związek z rozpatrzeniem sprawy i wydaniem 
decyzji, nie ma ono charakteru zagadnienia wstępnego. 
Mogą wiązać się z nim określone skutki procesowe, ale 
powstanie takiego “zagadnienia” nie rodzi obowiązku 
zawieszenia postępowania podatkowego (por. wyrok 
NSA z 25 listopada 2003 r., I SA/Łd 970/03). Zagad-
nienie wstępne wiąże się z wystąpieniem przeszkody 
uniemożliwiającej rozstrzygnięcie sprawy podatkowej. 
Zależności rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego 
i rozpatrzenia sprawy podatkowej nie można zatem 
utożsamiać z wymogiem ukierunkowania tej ostatniej 
na określoną treść decyzji podatkowej. Od rozstrzy-
gnięcia zagadnienia wstępnego “zależeć” powinno 
rozpatrzenie sprawy podatkowej w ogóle, nie zaś 
wydanie decyzji o określonej treści.”

Zgodnie z powyższym, zagadnienie wstępne wy-
stępuje jedynie wówczas, gdy rozstrzygnięcie sprawy 
podatkowej uwarunkowane jest uprzednim rozstrzy-
gnięciem kwestii prawnej. Z tego też powodu zależności 
rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego i rozpatrzenia 
sprawy podatkowej nie można utożsamiać z wymogiem 
ukierunkowania tej ostatniej na określoną treść decyzji 
podatkowej. Od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępne-
go zależeć powinno rozpatrzenie sprawy podatkowej 
w ogóle, nie zaś wydanie decyzji o określonej treści 
(patrz – wyrok NSA z 16 kwietnia 2010 r. sygn. akt 
I FSK 536/09; wyrok NSA z 22 grudnia 2011 r. sygn. 
akt II FSK 1980/11, wyrok NSA z 8 listopada2011 r. 
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sygn. akt II FSK 1916/11; wyrok WSA w Krakowie z 16 
czerwca 2014r. sygn. akt I SA/Kr 391/14). 

Z wyżej wskazanego orzecznictwa wynika, że organ 
podatkowy zawiesza postępowanie jedynie wówczas, 
gdy wydanie decyzji podatkowej nie jest możliwe 
bez uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia preju-
dycjalnego przez inny organ lub sąd. Nie mają zatem 
charakteru zagadnienia wstępnego, w rozumieniu art. 
201 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, ustale-
nia, które zachowując wpływ na rozpatrzenie sprawy 
i wydanie decyzji podatkowej, wykazują jedynie po-
średni związek z jej rozpatrzeniem i wydaniem decyzji 
podatkowej. Zagadnienie wstępne dotyczy bowiem 

wystąpienia przeszkody w ogóle uniemożliwiającej 
wydanie rozstrzygnięcia w sprawie podatkowej zgod-
nie z obowiązującymi przepisami prawa, czyli tylko 
takiej, która skutecznie tamuje dalsze procedowanie 
w prowadzonej przez organ sprawie.

Zakres treści pełnomocnictwa określa art. 138c 
Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym pełno-

mocnictwo powinno wskazywać dane identyfikujące 
mocodawcę, w tym jego identyfikator podatkowy, dane 
identyfikujące pełnomocnika, w tym jego identyfikator 
podatkowy, a w przypadku nierezydenta – numer i serię 
paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile 
nie posiada identyfikatora podatkowego, adres tego 
pełnomocnika do doręczeń w kraju, a w przypadku 
adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego 
– także jego adres elektroniczny.

Obowiązek wskazania przez profesjonalnego 
pełnomocnika adresu elektronicznego wywoływał 
problemy interpretacyjne w zakresie istnienia bądź 
nie, braków formalnych w pełnomocnictwie już od 
momentu wejścia w życie. Analizując pojawiające 

czy profesjonalny pełnomocnik 
w postępowaniu podatkowym 
musi podać adres elektroniczny?
Nowe przepisy dotyczące pełnomocnictw w postępowaniu podatkowym weszły w życie  
1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących pełnomocnictwa ogólnego,  
obowiązujących od 1 lipca 2016 r. Celem utrzymania systematyki aktu prawnego został  
dodany do Działu IV Ordynacji podatkowej Rozdział 3a, regulujący zagadnienia związane  
z udzielaniem pełnomocnictw w postępowaniu podatkowym w sposób możliwie  
kompleksowy. Stanowi to szczególną poprawę w odniesieniu do dotychczasowych  
rozwiązań, pojawiających się niejako „przy okazji” unormowań dotyczących uprawnień strony.

się w tym zakresie orzeczenia, można dojść jednak 
do przekonania, że sądy administracyjne łagodzą 
stanowisko wraz z upływającym czasem.

Orzecznictwo

I tak, w wyroku WSA w Gdańsku z 29 września 
2016 r. sygn. akt III SA/Gd 636/16 (orzeczenie niepra-
womocne), sąd stwierdził, iż jeśli w pełnomocnictwie 
szczególnym brak jest adresu elektronicznego pełno-
mocnika, to wówczas mamy do czynienia również 
z brakiem formalnym takiego dokumentu, ponieważ 
nie ma w nim wymaganego elementu takiego pełno-
mocnictwa. Zdaniem sądu, mając na względzie zawar-
te w wezwaniu do usunięcia barków formalnych po-
uczenie oraz fakt, że pełnomocnik nie wskazał adresu 
na platformie ePUAP, mimo obowiązku wynikającego 

Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa
radca prawny
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z art. 138c Ordynacji podatkowej, organ odwoławczy 
prawidłowo pozostawił odwołanie bez rozpatrzenia. 
Pogląd wyrażony przez sąd koresponduje z dyspozycją 
normy zawartej w art. 138c § 1 Ordynacji podatkowej.

Jednakże już w wyroku NSA z 22 marca 2017 r., 
sygn. akt I GSK 166/17 sąd wskazał, że z treści art. 
138c § 1 oraz art. 144 § 3 i 5 ustawy z 29 sierp-
nia 1997 r. Ordynacji podatkowej wynika, że brak 
wskazania w pełnomocnictwie szczególnym adresu 
elektronicznego przez pełnomocnika profesjonalnego 
nie jest brakiem, który uniemożliwia nadanie podaniu 
właściwego biegu. Rozpatrując sprawę, sąd postawił 
pytanie czy brak formalny w pełnomocnictwie w po-
staci niepodania przez profesjonalnego pełnomocnika 
adresu elektronicznego, co stanowi naruszenie art. 
138c § 1 Ordynacji podatkowej, jest brakiem formal-
nym, którego usunięcie następuje na zasadach określo-
nych w art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej? W wyniku 
przeprowadzonej wykładni uzyskał odpowiedź prze-
czącą. Sąd wskazał, że brak adresu elektronicznego 
w pełnomocnictwie udzielonym pełnomocnikowi 
profesjonalnemu nie stanowi przeszkody w prowadze-
niu postępowania. Ponadto zauważył, że taki brak nie 
niweczy skuteczności udzielonego pełnomocnictwa, 
a jeżeli w pozostałym zakresie pełnomocnictwo jest 
sporządzone zgodnie z wymogami prawa, nie może 
on budzić żadnych wątpliwości organu podatkowego 
dotyczących skuteczności udzielonego pełnomocnic-
twa, ponieważ wymóg wskazania w pełnomocnictwie 
adresu elektronicznego nie dotyczy istoty stosunku 
prawnego pełnomocnictwa. W uzasadnieniu wyroku 
NSA wskazał również, że ustawodawca nie nałożył 
w sposób wyraźny na profesjonalnego pełnomocnika 
obowiązku posiadania adresów elektronicznych w por-
talu podatkowym lub w systemie teleinformatycznym 
organu podatkowego, który obsługuje elektroniczną 
skrzynkę podawczą tego organu.

Jako niezwykle ciekawy i istotny dla rozstrzygnięcia 
przedstawionych wątpliwości jest wyrok NSA z 18 
maja 2017 r. o sygn. akt II FSK 455/17. W prezen-
towanym wyroku NSA wskazuje, że pod pojęciem 
adresu elektronicznego profesjonalnego pełnomocnika 
(adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowe-
go), o którym mowa w art. 138c § 1 w zw. z art. 144 § 
5 i art. 152a Ordynacji podatkowej, należy rozumieć 
jakikolwiek wskazany przez niego adres elektronicz-
ny, co oznacza, że nie musi to być adres konta na 
platformie ePUAP. Wykładnia taka wynika z faktu, 
że ustawodawca nie zobowiązał profesjonalnego peł-
nomocnika do posiadania takiego adresu. Skutkuje to 
tym, że podanie w pełnomocnictwie np. adresu e-mail 
umożliwia skuteczne doręczenie pisma w formie do-
kumentu elektronicznego w oparciu o dyspozycję art. 
152a § 1 Ordynacji podatkowej.

Oceniając spór zaistniały pomiędzy organami 
a profesjonalnymi pełnomocnikami przez pryzmat 
wyroków sądów administracyjnych, a w szczególno-
ści orzeczeń NSA, należy stwierdzić, że wykładnia 
dokonywana przez sądy zmierza w kierunku odejścia 
od nadmiernego formalizmu organów na rzecz ra-
cjonalności ich działania i uproszczenia działalności 
profesjonalnych pełnomocników.

Przyjęty kierunek wykładni, zgodnej z duchem 
stosowania przepisów Ordynacji podatkowej, nale-
ży ocenić pozytywnie, gdyż organy powinny dążyć 
do merytorycznego załatwienia sprawy, a nie jej 
„odepchnięcia” ze względów formalnych, nawet 
w sytuacji, gdy strona jest reprezentowana przez 
radcę prawnego, doradcę podatkowego czy adwo-
kata. Z drugiej strony trudno jednak negować obowiązek 
wskazania adresu elektronicznego zgodnie z art. 138c § 1 
Ordynacji podatkowej. Jakkolwiek zauważyć trzeba, że 
doręczanie pism w formie elektronicznej (z czym wiąże 
się podanie adresu elektronicznego) nie ogranicza się 
do jedynie do przesyłania korespondencji na adres na 
platformie ePUAP. Szczególnie, co słusznie zauważył 
NSA, że pełnomocnik nie musi takowego posiadać. 
To na organie spoczywa obowiązek przygotowania 
odpowiedniego systemu doręczania pism, np. poprzez 
wysłanie na wskazany w pełnomocnictwie adres e-mail 
jednorazowego kodu dostępu wraz ze wskazaniem ad-
resu elektronicznego, z którego przedmiotowe pismo 
można pobrać.

dr Rafał Bucholski
radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa 

Administracyjnego i Finansowego WPiA Uniwersytetu  
Zielonogórskiego, członek etatowy SKO w Gorzowie Wlkp.

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Oceniając spór zaistniały pomiędzy orga-
nami a profesjonalnymi pełnomocnikami 
przez pryzmat wyroków sądów administra-
cyjnych, a w szczególności orzeczeń NSA, 
należy stwierdzić, że wykładnia dokonywana 
przez sądy zmierza w kierunku odejścia od 
nadmiernego formalizmu organów na rzecz 
racjonalności ich działania i uproszczenia 
działalności profesjonalnych pełnomocników.
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Przepisy ustawy przyznają zdolność sądową każdej 
osobie fizycznej i prawej. Co więcej, przepisy 

szczególne przyznają zdolność prawną i zdolność są-
dową innym, niż osoby fizyczne i prawne, podmiotom 
stosunków cywilnoprawnych. Podmioty te określa się 
jako tzw. ułomne osoby prawne. Ich status prawny 
został określony przez ustawę z 14 lutego 2003 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych 
innych ustaw, którą dodany został art. 331 ustawy 
z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: k.c.). 
Stanowi on w § 1, że do jednostek organizacyjnych, 
którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się 
odpowiednio przepisy o osobach prawnych. Art. 64 § 1 
k.p.c. stanowi, że jednostki organizacyjne nieposiada-
jące osobowości prawnej, którym przepisy prawa przy-
znają zdolność prawną, mają także zdolność sądową.

Natomiast, zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: u.o.s.g.), 
wszystkie gminy mają osobowość prawną, co impli-
kuje fakt, że wszystkie gminy mają zdolność sądową. 
Oznacza to, że gmina może pozywać i być pozywaną. 

Z punktu widzenia procesu cywilnego kapitalne 
znaczenie ma skuteczna reprezentacja jednostki 
samorządowej w postępowaniu. Zgodnie z przepi-
sem art. 379 k.p.c. niewłaściwa reprezentacja stanowi 
jedną z taksatywnie wymienionych przyczyn nieważ-
ności postępowania sądowego. Art. 379. Nieważność 
postępowania zachodzi: [...], 2) jeżeli strona nie miała 
zdolności sądowej lub procesowej, organu powołanego 
do jej reprezentowania lub przedstawiciela ustawo-
wego, albo gdy pełnomocnik strony nie był należycie 
umocowany [...]. 

czy sołectwo może być stroną 
postępowania dotyczącego 
spraw jego mieszkańców?
We wstępie rozważań wskazać należy, że pojęcie zdolności sądowej zostało zdefiniowane 
w art. 64 § 1 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.) 
jako zdolność do występowania w procesie jako strona. Zdolność sądowa stanowi podsta-
wowy, procesowy atrybut zdolności prawnej. Oznacza to zatem, że każdy kto wyposażony 
jest w zdolność prawną nierozerwalnie wyposażony jest w zdolność sądową. 

W doktrynie nieważność postępowania określana 
jest jako tzw. bezwzględna przyczyna odwoławcza, 
gdyż powoduje uchylenie zaskarżonego orzeczenia 
niezależnie od ewentualnego wpływu na jego treść.

Wskazać należy, że jednostkę samorządu terytorial-
nego jaką jest gmina reprezentuje na zewnątrz wójt, 
odpowiednio burmistrz lub prezydent. Podmioty te 
reprezentują gminy przed sądem. Ponadto, pełnomoc-
nikiem, który reprezentuje gminę przed sądem najczę-
ściej jest adwokat lub radca prawny. Pełnomocnikiem 
może być również pracownik samorządowy, który 
posiada stosowne umocowanie.

Przechodząc do kwestii czy sołectwo może być 
stroną postępowania sądowego w procesie dotyczącym 
spraw jego mieszkańców wskazać należy, że zgodnie 
z art. 5 u.o.s.g. sołectwo stanowi jednostkę pomocniczą 
gminy, tworzoną przez radę w drodze uchwały. Rada 
gminy powołuje sołectwo bądź z własnej inicjaty-
wy, po konsultacjach z mieszkańcami, bądź na ich 
prośbę.  Organem uchwałodawczym w sołectwie jest 
zebranie wiejskie, zaś wykonawczym sołtys. W swej 
działalności, sołtys wspierany jest przez radę sołecką. 
Obszar oraz zakres działania sołectwa i jego organów 
określa rada gminy w statucie sołectwa. 

Ustawodawca nie wyposażył sołectwa w osobo-
wość prawną. Nie przyznał jej również zdolności 
prawnej, bowiem nie zalicza jej do kręgu podmiotów 
posiadających tzw. ułomną osobowość prawną  (zob. 
wyrok WSA w Krakowie z 11 maja 2004 r., III SA/Kr 
61/04, LEX nr 138349; podobnie też zob. B. Dolnic-
ki, Samorząd terytorialny..., 2012, s. 95 i n.; zob. też 
R. Szczepaniak, W kwestii cywilnoprawnej reprezen-

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
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tacji gminy, Sam. Teryt. 1995, nr 7-8, s. 130; por. B. 
Zawadzka, Status prawny jednostek pomocniczych, 
Wspólnota 1995, nr 16, s. 10). Oznacza to, że sołec-
two nie może zawierać stosunków prawnych z innymi 
podmiotami. Uwypukla to ich pomocniczy charakter.

Jak wskazuje się w literaturze, w żadnym prze-
pisie de lege lata nie została przyznana jednostce 
pomocniczej gminy zdolność sądowa. (Zob. Prawo 
samorządu terytorialnego..., red. P. Czechowski, S. 
Piątek, 1997, s. 19; zob. P. Chmielnicki, Zdolność 
sądowa jednostek samorządu terytorialnego, Sam. 
Teryt. 1999, nr 6, s. 23-28.). Wynika to z faktu, 
że oparcie konstrukcji zdolności sądowej tylko na 
treści art. 48 u.o.s.g. byłoby niewystarczające i nie 
implikowałoby uprawnienia jednostki pomocniczej 
do występowania w postępowaniu cywilnym. W tym 
miejscu należy przytoczyć rozstrzygnięcie nadzorcze 
z 31 maja 2013 r., NK.3.4131.320.2013.MG, LEX nr 
1327308, wojewoda zachodniopomorski wskazał, że 
“gdyby istniała potrzeba i wola wyposażenia sołectw 
w zdolność sądową, znalazłoby to wyraz w odpo-
wiednich zapisach ustawy o samorządzie gminnym. 
Skoro takiego przepisu nie ma, należy uznać, że wolą 
ustawodawcy było podporządkowanie sołectw w tym 
zakresie gminom, które zostały wyposażone w oso-
bowość prawną, a w konsekwencji również sądową.”

Brak zdolności sądowej powoduje, że jednostka 
pomocnicza nie posiada zdolności procesowej. Należy 
jednak zauważyć, że zgodnie z art. 48 ust. 1 zdanie 
drugie u.s.g. w zakresie czynności dokonywanych 
samodzielnie, sołectwu, które występuje w procesie 
cywilnym jako przedstawiciel gminy można przyznać 
zdolność postulacyjną. (Zob. K. Bandarzewski (w:) 
K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, M. Mączyński, S. 
Płażek, Jednostki pomocnicze..., s. 113 i 121). 

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Angelika Koman 
prawnik z Kancelarii

Filipek & Kamiński sp.k. 

WARTO PAMIĘTAĆ!

Sołectwo nie jest podmiotem prawa  
cywilnego. Sołectwo może występować 
w obrocie cywilnoprawnym tylko w ramach 
gminy jako osoby prawnej. Sołectwo  
nie może występować jako strona,  
samodzielnie w postępowaniu cywilnym. 
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POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Postępowanie w sprawie o przeniesienie 
pozwolenia budowlanego

Czy po złożeniu wniosku o przeniesienie 
organ administracji budowlanej może 
wszcząć postępowanie na podstawie art. 
40 ust. 1 Prawa budowlanego po tym jak 
decyzja o pozwoleniu na budowę stanie się 
ostateczna czy też istnieje możliwość wcze-
śniejszego wszczęcia tego postępowania? 

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

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

PYTANIE ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Analiza przepisu art. 40 ust.1 Prawa budow-
lanego pozwala uznać, że wszczęcie postę-
powania w sprawie przeniesienia pozwolenia 
na budowę na trzecią stronę jest możliwe 
jeszcze przed tym, jak decyzja o pozwolenie 
na budowę stanie się ostateczna.  

Strona postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę w jego trakcie 
oświadczyła organowi administracji budowlanej, że po wydaniu decyzji zamierza 
wystąpić o przeniesienie tego pozwolenia na rzecz trzeciej strony. 

Przepisy prawa budowlanego przewidują sytuację, 
w której pozwolenie na budowę uzyskane przez 

jeden podmiot w drodze administracyjnej zostanie 
przeniesione na podmiot, który nie był stroną postę-
powania administracyjnego w sprawie wydania po-
zwolenia na budowę. Jest to najczęściej konsekwencją 
przeniesienia prawa własności (użytkowania wieczy-
stego) nieruchomości, na której miało być realizowane 
przedsięwzięcie budowlane. 

Kluczową kwestią do odpowiedzi na zadane pytanie 
jest analiza przepisu art. 40 ust. 1 Prawa budowlanego. 
Zgodnie z tym przepisem organ, który wydał decyzję 
określoną w art. 28 (przepis określa, które inwestycje 
budowlane są objęte przymusem uzyskania pozwole-
nia na budowę), jest obowiązany, za zgodą strony, na 
rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia 
tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmu-
je on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz 
złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 
pkt 2 (oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności 
karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieru-
chomością na cele budowlane). 

Na wstępie należy podkreślić, że nie można dokonać 
przeniesienia uprawnienia strony postępowania o wy-

danie pozwolenia budowlanego będącego w toku na 
rzecz trzeciej strony, czyli sytuacji, w której aktualna 
strona postępowania złożyła wniosek i oczekuje na 
rozstrzygnięcie w przedmiocie wydania decyzji. W ta-
kim ujęciu strona postępowania administracyjnego 
nie posiada jeszcze materialnoprawnych uprawnień, 
o których orzeka organ administracji. Dalej należy 
wskazać, że organ administracji budowlanej, do któ-
rego zostałby złożony wniosek o przeniesienie pozwo-
lenia na budowę nie miałby materialnych przesłanek 
i podstawy do orzekania o przeniesieniu i w związku 
z tym zawiesiłby to postępowanie do czasu wydania 
pozwolenia na budowę.  

Taka opinia jest uzasadniona brzmieniem przepisu 
art. 40 ust. 1 Prawa Budowlanego. Ustawodawca użył 
tu zwrotu „organ, który wydał decyzję”, nie posłużył 
się zwrotem „organ, który wydał decyzję ostatecz-
ną” lub też „sprawa tocząca się w zakresie wydania 
pozwolenia”. Zatem należałoby się zastanowić, co 
ustawodawca miał na myśli używając zwrotu „organ 
wydaje decyzję”. Ustawodawca nie zdefiniował tego 
pojęcia w formie definicji legalnej ani w przepi-
sach kodeksu postępowania administracyjnego ani 
w innych przepisach materialnych stanowiących 
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podstawę do orzekania przez organy administracji  
w postępowaniu administracyjnym. Zatem przy jego 
interpretacji należy posłużyć się wykładnią językową 
i orzecznictwem. 

Zatem decyzja o pozwoleniu na budowę powinna 
zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, 
datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie 
podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie fak-
tyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy 
od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwi-
ska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej 
do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana została 
w formie dokumentu elektronicznego, powinna być 
opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Decyzja, w stosunku do której może być wniesione 
powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu 
administracyjnego, powinna zawierać ponadto po-
uczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub 
skargi. Ponadto o w decyzji o pozwoleniu na budowę 

właściwy organ, w razie potrzeby określa: szczególne 
warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia 
robót budowlanych; czas użytkowania tymczasowych 
obiektów budowlanych;  terminy rozbiórki istnieją-
cych obiektów budowlanych nieprzewidzianych do 
dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów 
budowlanych; szczegółowe wymagania dotyczące 
nadzoru na budowie; zamieszcza informację o obo-
wiązkach i warunkach, wynikających z art. 54 lub art. 
55 (uzyskanie pozwolenia na użytkowanie).

– Ustawa 1 ustawy z 7 lipca 1994 r.,  
Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 290  
ost. zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 2255)

– Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23;  
ost. zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 2138)

PODSTAWA PRAWNA:

Piotr Wancke
Maria Jakubik-Grzybowska

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

W wyroku z 2 października 2002 r., sygn. akt 
III RN 149/01, Sąd Najwyższy - wprawdzie 
na gruncie Ordynacji podatkowej, ale istota 
sprawy była taka sama - uznał, że pojęcie „wy-
danie decyzji” i pojęcie „doręczenie decyzji” 
są pojęciami normatywnymi, które wymagają 
wyjaśnienia. Pojęcia „wydanie decyzji” nie 
można oczywiście rozumieć, jako wydania 
decyzji adresatowi w znaczeniu, w jakim używa 
się pojęcia wydanie w odniesieniu do wyda-
nia rzeczy. Wydanie decyzji jest czynnością 
procesową organu administracji publicznej, 
polegającą na podpisaniu decyzji zawierającej 
wymagane prawem elementy. Z kolei z wyro-
ków Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 
grudnia 2007 r., sygn. akt I FPS 5/07  i z 15 lipca 
2015 r. sygn. akt II OSK 2051/09, wynika, że 
można przyjąć, iż pojęcie „wydania decyzji” 
odnosi się do sporządzenia aktu zawierające-
go elementy, które są wymagane przepisami 
kodeksu postępowania administracyjnego (art. 
107) i przepisami Prawa Budowlanego (art. 36). 

ORZECZNICTWO

Pojęcie „wydanie decyzji” jest pojęciem typo-
wym dla przepisów Kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego (wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie z 18 grudnia 
2015 r., sygn. akt V SA/Wa 2268/15) i nie obej-
muje jej doręczenia (wyrok Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 21 
kwietnia 2016 r., sygn. akt. I SA/Gl 1031/15). 
Pojęcie „wydanie decyzji” i „doręczenie de-
cyzji” nie są pojęciami tożsamymi (wyrok 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 
października 2010 r., sygn. akt I OSK 504/13).

Mając powyższe na uwadze złożenie wniosku 
o przeniesienie pozwolenia budowlanego jest możliwe 
po wydaniu tej decyzji przez organ i nie ma tu potrzeby 
oczekiwania na to by ta decyzja stała się ostateczna. 

ORZECZNICTWO
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FINANSE SAMORZĄDU

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług dalej VAT-

-u: opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 
podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świad-
czenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie 
usług w myśl art. 8 ust. 1 VATU rozumie się każde 
świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej 
lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości 
prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozu-
mieniu art. 7, w tym również czynności wymienione 
w tym przepisie. 

Podatnik
W myśl art. 15 ust. 1 VATU, podatnikami są osoby 

prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowo-
ści prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samo-
dzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 
2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. 
Przy czym na podstawie art. 15 ust. 6 VATU, nie 
uznaje się za podatnika organów władzy publicznej 
oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie re-
alizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami 
prawa, dla realizacji których zostały one powołane, 
z wyłączeniem czynności wykonywanych na podsta-
wie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zatem organy władzy publicznej oraz urzędy 
obsługujące te organy nie są uznawane za podat-
ników podatku VaT w zakresie realizowanych 
zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, 
dla realizacji których zostały powołane. 

Refundacje dotacji przedszkoli 
niepublicznych w kontekście Vat

Czy pokrywanie przez gminę kosztów 
wychowania przedszkolnego dzieci 
mieszkających na ich terenie ale uczęsz-
czających do niepublicznego przed-
szkola na terenie innej gminy podlega 
opodatkowaniu podatkiem VAT?

Zadanie własne gminy
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. 
poz. 446 ze zm.; dalej: u.s.g.), zaspokajanie zbioro-
wych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych 
gminy. W szczególności zadania własne obejmują 
sprawy edukacji publicznej. Na podstawie art. 90 ust. 
2c ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
gmina, której mieszkańcem jest uczeń uczęszczający 
do niepublicznego przedszkola (na terenie innej gminy 
niż gmina miejsca zamieszkania dziecka) zobowiązana 
jest do pokrycia kosztów udzielonej dotacji.

Jednostka wskazała, że do niepublicznego przed-
szkola uczęszczają uczniowie zamieszkujący inną 
gminę. Gmina ta pokrywa koszty wychowania przed-
szkolnego tych uczniów (koszty udzielonej dotacji). 
Powstała jednak wątpliwość, czy środki te podlegają 
opodatkowaniu podatkiem VAT. 

Sprawy z zakresu edukacji publicznej należą do 
zadań własnych gminy. Przepisy ustawy o systemie 
oświaty nakładają na gminę obowiązek pokrywa-

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

PYTANIE ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pokrywanie przez gminę kosztów wychowania 
przedszkolnego dzieci (mieszkających na jej 
terenie) uczęszczających do niepublicznego 
przedszkola na terenie innej gminy nie podlega 
opodatkowaniu podatkiem VAT. 

Sprawy z zakresu edukacji publicznej należą 
do zadań własnych gminy. Przepisy ustawy 
o systemie oświaty nakładają na gminę obo-
wiązek pokrywania kosztów udzielonej dotacji, 
jeżeli dziecko takie uczęszcza do przedszkola 
niepublicznego na terenie innej gminy.
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W zadanym pytaniu jest mowa o gminnym pro-
gramie rewitalizacji. Jest on dokumentem 

planistycznym z zakresu planowania przestrzennego 
i finansowego, który po opracowaniu uchwala rada 

Wydatki związane z lokalnym 
programem rewitalizacji  
jako wydatki majątkowe

Czy wydatki związane  
z opracowaniem lokalne-
go programu rewitalizacji 
można zaliczyć do wydat-
ków majątkowych (para-
graf majątkowy)? Jakie wa-
runki muszą zostać spełnio-
ne żeby powyższy wydatek 
mógł zostać zaliczony do 
wydatków majątkowych?

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

PYTANIE ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Samo opracowanie i uchwalenie gminnego programu rewitalizacji z usta-
wy o rewitalizacji, rodzi po stronie gminy koszty w postaci wydatków 
bieżących budżetu gminy. Nawet gdyby gminny program rewitalizacji 
w jego treściach szczegółowych przewidywał realizację przez gminę 
przyszłego przedsięwzięcia inwestycyjnego, to jednak samych kosz-
tów opracowania i uchwalenia tego programu nie da się zaliczyć do 
wydatków na zaplanowane w nim przedsięwzięcie inwestycyjne. Inwe-
stycją byłoby natomiast wynikające z gminnego programu rewitalizacji 
przedsięwzięcie inwestycyjne, które  w zakresie cech ekonomicznych 
spełnia cechy „inwestycji” w rozumieniu ustawy z 29 września 1994 r. 
o rachunkowości.

gminy na podstawie ustawy z 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji (dalej: u.r.).

Na opracowanie i uchwalenie gminnego programu 
rewitalizacji (dalej: GPR) składa się opracowanie 

nia kosztów udzielonej dotacji, jeżeli dziecko takie 
uczęszcza do przedszkola niepublicznego na terenie 
innej gminy. Zatem w mojej ocenie pokrywanie przez 
gminę kosztów wychowania przedszkolnego dzieci 
(mieszkających na jej terenie) uczęszczających do 
niepublicznego przedszkola na terenie innej gminy nie 
podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.  

– Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

– Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 44 ze zm.)

– Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)

Urszula Winkowska-Zakrzewska
prawnik, specjalistka ds. finansów publicznych ze szczególnym 

uwzględnieniem rachunkowości budżetowej. Doświadczony ekspert 
jednostek z sektora finansów publicznych. Autorka publikacji z 

zakresu obowiązków podatkowych oraz rachunkowości jednostek 
sektora finansów publicznych

Źródło:PODSTAWA PRAWNA:
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dokumentów diagnostycznych, analitycznych i pro-
gramowych. Jak to wynika z art. 15 u.r. w skład GPR 
wchodzi szereg istotnych dokumentów, w tym opis 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz szacunkowe 
ramy finansowe GPR wraz z szacunkowym wskaza-
niem środków ze źródeł publicznych i prywatnych.

Uchwała rady gminy o przyjęciu GPR rodzi ko-
nieczność uwzględnienia jej skutków w studium 
uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospo-
darowania gminy z art. 10 ustawy z 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(dalej: u.p.z.p.). Wymaga to zmiany aktualizującej 
studium gminne, co rodzi koszty. Treść GPR ma 
także wpływ na miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego z art. 15 u.p.z.p. i na decyzje o wa-
runkach zabudowy z art. 59 u.p.z.p. Jak wynika z art. 
21 u.r., niezwłocznie po uchwaleniu GPR rada gminy 
wprowadza zamieszczone w nim przedsięwzięcia re-
witalizacyjne o charakterze zadań własnych gminy do 
załącznika przedsięwzięć wieloletnich z wieloletniej 
prognozy finansowej, o którym mowa w art. 226  ust. 
3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(dalej: u.f.p.). Ustalenia o przedsięwzięciach wielolet-
nich z WPF, co wynika z art. 231 u.f.p., wymagają za-
planowania w każdorocznym budżecie odpowiedniej 
kwoty wydatków na każde przedsięwzięcie.

Treść dokumentów GPR, tam gdzie dotyczą one 
przedsięwzięcia inwestycyjnego, nie daje podstaw 
do zaliczenia tych składników GPR do dokumentacji 
inwestycyjnej, aby wespół z przyszłymi (właściwymi) 
wydatkami na inwestycję traktować je jako wydatki 
na „inwestycję” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 17 
ustawy o rachunkowości. Ze względu na dominujący 
(„przestrzenny”) charakter GPR, wydatki z tytułu 
opracowania i aktualizacji GPR, jako dokumentu 
planistycznego, powinny być klasyfikowane do działu 
710 – „Działalność usługowa”, rozdziału 71004 „Plany 
zagospodarowania przestrzennego”.

Ze względu na bieżący (nie inwestycyjny) charakter, 
wydatki na GPR i inne przewidziane w ustawach opra-
cowania planistyczne gminy mogą niekiedy poważnie 
obciążyć dopuszczalny limit dla planowania wydatków 
bieżących budżetu gminy z art. 242 u.f.p.

– Ustawa z 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1023 ze zm.)

– Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-
blicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

– Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047)

– Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym  
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)

PODSTAWA PRAWNA:WAŻNE!

Gmina może opracować projekt GPR 
siłami i środkami urzędu gminy i własnych 
jednostek organizacyjnych, bądź zlecić 
jego opracowanie wykonawcy lub większej 
liczbie wykonawców. Koszty prac nad GPR 
stanowią wydatki bieżące budżetu gminy 
w rozumieniu art. 236 ust. 2 i 4 u.f.p.

Wojciech Lachiewicz
administratywista, członek komisji  

orzekających w sprawach o naruszenia  
dyscypliny finansów publicznych.

Źródło:

XV Samorządowe Forum Kapitału i FinanSów 
5-6 października 2017 r. 

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

www.samorzadoweforum.pl
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Jak uzyskiwać i weryfikować na 
bieżąco informacje o podatnikach?

Jako samorządowy organ podatkowy, który wydaje decyzje podatkowe oraz przekazuje tytuły wykonawcze 
do egzekucji wobec podatników będących osobami fizycznymi coraz częściej borykamy się z sytuacją, 
kiedy adres zamieszkania podatnika zmienia się lub podatnik umiera, a fakt ten “wychodzi” niespodzie-
wanie po jakimś czasie zwykle w wyniku przypadku, czy wręcz zwrotu tytułu z urzędu skarbowego. 

W pierwszej kolejności wskazać należy, że or-
gany podatkowe samorządowej administracji 

podatkowej mają nie tylko prawo, ale obowiązek 
gromadzenia i bieżącego aktualizowania danych 
o podatnikach podatku od nieruchomości oraz po-
datku rolnego i podatku leśnego. Zgodnie bowiem 
z uregulowaniami zawartymi w Rozdziale 2a ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych zatytułowanego 
“Ewidencja podatkowa nieruchomości”, stosownie do 
art. 7a ust. 1 dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od 
nieruchomości oraz podatku rolnego i podatku leśnego 
organy podatkowe prowadzą ewidencję podatkową 
nieruchomości w systemie informatycznym.

W myśl art. 7a ust. 2 omawianej ustawy, ewidencja 
podatkowa nieruchomości zawiera dane o podatnikach 
i przedmiotach opodatkowania, w szczególności wy-
nikające z informacji i deklaracji składanych przez 
podatników na podstawie przepisów ustawy oraz 
przepisów o podatku rolnym i podatku leśnym, danych 
zawartych w księgach wieczystych, w ewidencji grun-
tów i budynków oraz innych ewidencjach i rejestrach, 
w tym prowadzonych przez organy administracji 
publicznej, a w szczególności:

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

Jak zgodnie z przepisami można uzyskiwać czy 
weryfikować na bieżąco informacje o podatni-
kach w zakresie np. zmiany miejsca zamieszka-
nia, zgonu czy zmiany nazwiska? Czy urzędnik 
może pozyskiwać takie informacje z bazy 
PESEL lub z bazy urzędów skarbowych? 

Zadane pytanie ma złożony charakter. 
Przede wszystkim należy odróżnić po-
szczególne stany faktyczne, czym innym 
jest bowiem zmiana miejsca zamieszkania 
czy też zmiana nazwiska, a czym innym 
śmierć podatnika.

PYTANIE ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 przed dniem wejścia w życie ustawy;
 aktów notarialnych;
 ewidencji decyzji o warunkach zabudowy i zago-

spodarowania terenu i wydanych decyzji o pozwo-
leniu na budowę;

 planu zagospodarowania przestrzennego;
 ewidencji prowadzonych przez urzędy skarbowe;
 Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewi-

dencji Podatników.

Tak więc w pierwszej kolejności pytający powinien 
pobrać dane/informacje z ewidencji podatkowej nieru-
chomości, prowadzonej w systemie informatycznym 
dla celów podatku od nieruchomości oraz podatku 
rolnego i podatku leśnego, bowiem tam powinny 
znajdować się dane dostępne w bazie „CRP KEP”.

Zagadnienie to łączy się z pytaniem co do korzy-
stania z baz prowadzonych przez urzędy skarbowe, to 
zgodnie z ustawą o zasadach ewidencji i identyfikacji 
podatników i płatników, osoby fizyczne, osoby prawne 
oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości 
prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są po-
datnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu 
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(art. 2 ust. 1 ustawy). Ponadto – zgodnie z ust. 2 – 
obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne 
podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie 
odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podat-
ków, a także podmioty będące, na podstawie odrębnych 
ustaw, płatnikami składek ubezpieczeniowych, o czym 
mówi ust. 3. W myśl art. 3 ust. 1 tej ustawy, identyfi-
katorem podatkowym jest:
 numer PESEL – w przypadku podatników będących 

osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL 
nieprowadzących działalności gospodarczej lub nie-
będących zarejestrowanymi podatnikami podatku 
od towarów i usług;

 NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podle-
gających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym 
mowa w art. 2.

W myśl art. 8a ust. 1 ww. ustawy nadanie NIP na-
stępuje przy użyciu Centralnego Rejestru Podmiotów – 
Krajowej Ewidencji Podatników, zwanego dalej „CRP 
KEP”, po dokonaniu zgłoszenia identyfikacyjnego.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 omawianej ustawy, 
dane zgromadzone w CRP KEP udostępnia się wy-
łącznie sądom, prokuratorom, organom podatkowym, 
organom celnym, przedstawicielom Najwyższej Izby 
Kontroli, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego i Żandarmerii Wojskowej 
– w związku z prowadzonym postępowaniem. Dane 
te, w myśl art. 15 ust. 3, są ww. podmiotom udostęp-
niane przez ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych oraz naczelników urzędów skarbowych. 
Zatem pytający może zwrócić się o udostępnienie 
danych z bazy „CRP KEP”, niezależnie od tego, że 
dane takie winien mieć dostępne w prowadzonej bazie 
podatkowej nieruchomości.

Dostępność do bazy PESEl
Odpowiadając na dostępność pytającego do bazy 

PESEL, zauważyć należy, że zgodnie z art. 46 ust. 
1 pkt 1 ustawy o ewidencji ludności, dane z rejestru 
PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów za-
mieszkania cudzoziemców, w zakresie niezbędnym 
do realizacji ich ustawowych zadań, udostępnia się 
organom administracji publicznej, sądom i proku-
raturze. Zatem pytający ma podstawę prawną do 
działania i może zwrócić się o udostępnienie danych 
z bazy PESEL, gdyż samorządowy organ podatkowy 

jest organem administracji publicznej. Należy jednak 
wziąć pod uwagę, że te dane również powinny być 
dostępne za pośrednictwem ewidencji podatkowej 
nieruchomości, bowiem - zgodnie z tym co wcześniej 
wyjaśniono - ewidencja ta zawiera dane o podatnikach 
i przedmiotach opodatkowania, w te, które wynikają 
w szczególności m.in. z “CRP KEP”. Wskazać przy 
tym należy, że ustawodawca posłużył się zwrotem 
“ewidencja zawiera”, a nie “może zawierać”, co 
oznacza, że dane te są obligatoryjnie gromadzone 
w omawianej ewidencji podatkowej nieruchomości 
i przede wszystkim z niej powinny zostać pozyskane 
przez pytającego. 

Zmiana miejsca zamieszkania
Odrębną kwestią jest problematyka związana ze 

zmianą miejsca zamieszkania. Pomimo tego, że zgod-
nie z ustawą o ewidencji ludności, istnieje obowiązek 
meldunkowy, to w praktyce liczne są sytuacje, że 
nie jest on przestrzegany i – pomimo tego, że ktoś, 
w tym podatnik – zamieszkuje w jakimś miejscu, to 
nie dopełnia on obowiązku meldunkowego. Wówczas 
taka faktyczna zmiana miejsca zamieszkania nigdzie, 
tzn. w żadnej bazie, nie zostanie odnotowana, chyba 
że podatnik sam dokona zmiany tzw. danych reje-
stracyjnych. Jednak jeśli tego nie dokona, organowi 
podatkowemu trudno będzie ustalić faktyczne miejsce 
pobytu. Należy też mieć na uwadze, że planuje się 
zniesienie obowiązku meldunkowego.

ustanowienie kuratora
W takiej sytuacji możliwe są, w świetle obowią-

zujących przepisów prawa, różne wyjścia, w tym 
wraz z możliwością ustanowienia kuratora. Podobnie 
w przypadku śmierci podatnika. Tu w szczególności 
należy zwrócić uwagę na konieczność szczególnie 
wnikliwego i sprawnego postępowania z uwagi na 
potencjalnie mogącą wystąpić niemożność dochodze-
nia należności od osób odpowiedzialnych posiłkowo 
za zaległości zmarłego podatnika. Obszerniejsze 
omówienie problematyki ustanawiania kuratora dla 
celów podatkowych wykracza jednak poza zakres 
niniejszego pytania.

Teoretycznie rzecz biorąc, w sytuacji, w której speł-
nione będą kryteria wynikające z ustawy Ordynacja 
podatkowa, możliwym będzie uznanie korespondencji 
za doręczoną pod dotychczasowym adresem znanym 
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organowi podatkowemu, podobnie jak możliwe będzie 
doprowadzenie do doręczenia korespondencji podatni-
kowi mieszkającemu na stałe poza granicami Polski. 

Informacje z ZuS
Ponadto wskazać należy pytającemu na możliwość 

zwrócenia się o udzielenie informacji do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, który – działając na pod-
stawie art. 50 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych – dane zgromadzone na koncie ubez-
pieczonego, o których mowa w art. 40, i na koncie 
płatnika składek, o których mowa w art. 45, może 
udostępnić sądom, prokuratorom, organom podatko-
wym, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, 
komornikom sądowym, organom egzekucyjnym w ro-
zumieniu ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji, ministrowi właści-
wemu do spraw rodziny, ministrowi właściwemu do 
spraw zabezpieczenia społecznego, organom realizu-
jącym świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze, 

FINANSE SAMORZĄDU

– Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (j.t: Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.)

– Ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach 
ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 
(j.t.:Dz.U. z z 2017 r. poz. 869 ze zm.)

– Ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności 
(j.t.: Dz.U. z 2017 r. poz. 657 ze zm.)

PODSTAWA PRAWNA:

ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym centrom 
pomocy rodzinie, publicznym służbom zatrudnienia, 
Komisji Nadzoru Finansowego oraz wojewodzie 
i Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców w zakresie 
prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji 
pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, z uwzględnieniem przepisów dotyczących 
ochrony danych osobowych.

Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa
radca prawny

czy stadion piłkarski podlega 
opodatkowaniu jako budowla?

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy 
stadion piłkarski, czyli zadaszone trybuny 
i płyta boiska, jest budowlą w rozumieniu 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?

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

PYTANIE ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na zadane pytanie należy odpowiedzieć 
twierdząco.

Stosownie do treści  art. 2 ust. 1 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podlegają 

następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
 grunty; 
 budynki lub ich części; 
 budowle lub ich części związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej.

BuDyNEK – definicja
Jednocześnie, w art. 1a ust. 1 pkt 1 i 2 wymienionej 

ustawy zawarto legalne definicje pojęć takich jak: ‘bu-
dynek” i “budowla” na użytek tejże ustawie. Zatem, 
w myśl definicji legalnej, określenie “budynek” ozna-
cza obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa 
budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budow-
lanych oraz posiada fundamenty i dach. 

SAS5_2017.indd   46 2017-09-25   13:39:26



PORADNIK PRAWNY DLA GMIN, POWIATÓW I WOJEWÓDZTW  47 

FINANSE SAMORZĄDU

PODSTAWA PRAWNA:

– Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (j.t.: Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.)

BuDOWla – definicja
Określenie “budowla” oznacza obiekt budowlany 

w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędą-
cy budynkiem lub obiektem małej architektury, a także 
urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa 
budowlanego związane z obiektem budowlanym, które 
zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie 
z jego przeznaczeniem. Równocześnie w art. 3 pkt 1 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ustawodawca 
wskazał, że ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie 
budowlanym – należy przez to rozumieć: a) budynek 
wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową 
wraz z instalacjami i urządzeniami, c) obiekt małej 
architektury. Natomiast w ustawie Prawo budowla-
ne, definiując pojęcie budowli, stwierdza się, że pod 
tym tym określeniem należy rozumieć każdy obiekt 
budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, 
wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci technicz-
ne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące 
trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania 
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, bu-
dowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 
budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni 
jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na 
całość użytkową (art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowla-
ne). Podkreślić przy tym należy, że omawiany katalog 
ma charakter otwarty. 

Stadion piłkarski budowlą 
Z powyższego wynika, że zakres pojęcia budynek czy 

budowla należy ustalać zgodnie z przepisami ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych, jak też biorąc pod 
uwagę treść art. 3 pkt 1 lit.b, pkt 3 i 9 ustawy Prawo 
budowlane, co powoduje, że dokonując łącznej wy-
kładni przepisów prawa, jak też mając na uwadze to, 
że w ustawie Prawo budowlane wprost wskazano, że 
stadion piłkarski (zadaszone trybuny i płyta boiska) jest 
budowlą (wypełnia definicję tego pojęcia bezpośrednio 
z mocy ustawy), nie może równocześnie być budynkiem.

Stanowisko tK
Wskazać przy tym należy na wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego z 13 września 2011 r. sygn. akt P 
33/09, w którym Trybunał, orzekając o zgodności art. 
2 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych z zasadą ustawowej 
określoności regulacji podatkowych i zasadą popraw-
nej legislacji, wywodzonymi z art. 217 w związku 
z art. 84 i art. 2 Konstytucji, zważył, że skoro regulacja 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie 
definicji “budowli” odsyła do przepisów ustawy - Pra-
wo budowlane, to obie te ustawy obarczają te same 
mankamenty i niejasności legislacyjne. Ponadto Try-
bunał stwierdził, że za budowle w rozumieniu ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych można uznać: 

 jedynie budowle wprost wymienione w art. 3 pkt 3 
ustawy Prawo budowlane, w innych przepisach tej 
ustawy lub w załączniku do niej, będące wraz z in-
stalacjami i urządzeniami obiektem budowlanym, 
o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. b tej ustawy, tj. 
pod warunkiem, że stanowią one całość techniczno-
-użytkową, 

 jedynie urządzenia techniczne scharakteryzowane 
w art. 3 pkt 9 ustawy – Prawo budowlane lub w in-
nych przepisach tej ustawy albo w załączniku do niej, 
co – jeżeli omawiane urządzenia nie zostały wska-
zane wprost  – wymaga wykazania, że zapewniają 
one możliwość użytkowania obiektu budowlanego 
zgodnie z jego przeznaczeniem, z wyłączeniem 
jednak: 

– urządzeń budowlanych związanych z obiektami 
budowlanymi w postaci budowli w rozumieniu usta-
wy - Prawo budowlane, które to obiekty budowlane 
nie dają się zakwalifikować jako budowle w ujęciu 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

– urządzeń budowlanych związanych z obiektami bu-
dowlanymi w postaci obiektów małej architektury, 
przy zastrzeżeniu, że urządzeniami budowlanymi 
w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane nie są 
instalacje. 

Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa
radca prawny
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Zgodnie z art. 13b ust. 3 ustawy o drogach publicz-
nych, rada gminy (rada miasta) na wniosek wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta), zaopiniowany przez 
organy zarządzające drogami i ruchem na drogach, 
może ustalić strefę płatnego parkowania.

W myśl zaś art. 13b ust. 1 wymienionej ustawy, 
opłata jest pobierana za postój pojazdów samochodo-
wych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym 
miejscu, w określone dni robocze, w określonych 
godzinach lub całodobowo.

czy sobota jest dniem  
ustawowo wolnym od pracy?

Istotnym zatem jest, dla udzielenia odpowiedzi 
na zadane pytanie, czy sobota jest dniem wolnym od 
pracy, czy też dniem roboczym. Z obowiązujących 
przepisów prawa tj. ustawy o dniach wolnych od 
pracy, nie wynika aby sobota była dniem ustawowo 
wolnym od pracy. Zgodnie z ustawą dniami wolnym 
od pracy (tzw. dniami ustawowo wolnymi) są okre-
ślone i wprost wskazane w ustawie dni świąteczne 
oraz niedziele. Zatem sobota nie jest dniem ustawowo 
wolnym od pracy w świetle wymienionej ustawy, co 
nie oznacza automatycznie, że nie może być uznana 
za dzień wolny od pracy. Nie należy bowiem tracić 
z pola widzenia ugruntowanych poglądów orzecz-
nictwa, zgodnie z którym (wyrok NSA z 4 listopada 
2016 r., sygn. akt I OSK 1270/16): “Naczelny Sąd 
Administracyjny w składzie rozpoznającym niniejszą 
sprawę stoi na stanowisku, że skoro sobota powinna 
być traktowana na równi z dniami ustawowo wolny-
mi od pracy w rozumieniu art. 57 § 4 k.p.a. (zgodnie 
z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 
czerwca 2011 r., I OPS 1/11), to zważywszy na zasadę 
zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, 

Opłata parkingowa również za sobotę?

należy soboty w ten sam sposób traktować na grun-
cie art. 13b ust. 1 u.d.p., niezależnie od tego, że ten 
ostatni przepis, w odróżnieniu od art. 57 § 4 k.p.a., jest 
przepisem prawa materialnego. Wobec braku legalnej 
definicji “dni roboczych”, przyjęta wykładnia powinna 
uwzględniać zasadę jednolitego rozumienia tych sa-
mych pojęć w obrębie szeroko rozumianej dziedziny 
prawa, jaką jest prawo administracyjne”. 

Równocześnie trzeba wziąć pod uwagę, że w myśl 
art. 94 Konstytucji RP, zdanie 1, organy samorządu 
terytorialnego oraz terenowe organy administracji 
rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień 
zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miej-
scowego obowiązujące na obszarze działania tych 
organów. Zasada ta oznacza, że rada gminy nie jest 
prawodawcą samoistnym, a delegowanym. Skutkiem 
tego jest, to że rada gminy w każdym przypadku 
musi mieć podstawę prawną do wydania aktu prawa 
miejscowego. Rada gminy zobowiązana jest przy 
tym do wydania aktu prawa miejscowego jedynie 
w granicach upoważnienia ustawowego (delegacji 
ustawowej). Zasady te mają rangę konstytucyjną, co 
potwierdza art. 94 Konstytucji RP, stanowiący w zd. 
1, że organy samorządu terytorialnego oraz terenowe 
organy administracji rządowej, na podstawie i w gra-
nicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają 
akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze 
działania tych organów.

Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa
radca prawny

Czy rada gminy ustalając tzw. 
opłatę parkingową może, dokonać 
jej ustalenia również za sobotę?

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

PYTANIE ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rada gminy ustalając tzw. opłatę parkingową i działając 
zgodnie z prawem, nie powinna dokonywać jej ustalenia 
również za sobotę, gdyż odmienne postępowanie, czyli 
uchwalenie tej opłaty również i za sobotę, mogłoby w efekcie 
doprowadzić do uchylenia uchwały rady gminy ją statuującej.

FINANSE SAMORZĄDU

– Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(t,j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.)

PODSTAWA PRAWNA:
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Statut powiatu a informacja publiczna
Zgodnie z art. 8a ustawy o samorządzie powiatowym działalność organów powiatu 
jest jawna, a ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jak stanowi ust. 
2 tego artykułu jawność działania organów powiatu obejmuje w szczególności prawo 
obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej 
komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicz-
nych, w tym protokołów posiedzeń organów powiatu i komisji rady powiatu. 

Z treści powołanego przepisu wynika jednoznacznie, 
że prawo dostępu do informacji publicznej jest 

traktowane bardzo szeroko, a katalog wspomnianych 
czynności i dokumentów jest wyłącznie przykładowy. 

Przede wszystkim zasada nieskrępowanego dostępu 
do informacji publicznej wynika w pierwszym rzędzie 
z szeregu przepisów Konstytucji RP (art. 54 ust. 1, 
art. 61, art. 74 ust. 3, art. 213 ust. 1) oraz z przepisów 
ustawy o dostępie do informacji publicznej. W prze-
pisach ustawy o samorządzie powiatowym (podobnie 
jak w pozostałych dwóch ustawach ustrojowych) 
ustawodawca położył nacisk na możliwości dostępu 
do wszystkich czynności i dokumentów podejmowa-
nych i wytwarzanych przez kolegialne organy władzy 
publicznej danej jednostki samorządu terytorialnego. 
Wiąże się to chociażby z prawem wstępu na posiedze-
nia rady, czy możliwością uzyskiwania bieżących in-
formacji o podjętych decyzjach w sprawach istotnych 
z punktu widzenia funkcjonowania danej jednostki.  

Zupełnie inną kwestią – niż zasada nieograniczo-
nego dostępu do informacji publicznej – pozostaje 
problem takiego zorganizowania dostępu do doku-
mentów, aby z jednej strony został on zagwaranto-
wany osobom zainteresowanym, a z drugiej nie był 
uciążliwy dla funkcjonowania starostwa powiatowego 
i innych jednostek organizacyjnych powiatu. W tym 
miejscu pojawia się art. 8a ust. 3 ustawy o samorzą-
dzie powiatowym, zgodnie z którym zasady dostępu 
do dokumentów i korzystania z nich określa statut 
powiatu. Na niefortunność użycia sformułowania „za-
sady” zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny, który 
zbadał konstytucyjność ww. przepisu w wyroku z 16 
września 2002 r. sygn. K 38/01 (publ. OTK-A 2002 r. 
Nr 5, poz. 59). Odnosząc się do tego sformułowania 
Trybunał stwierdził jednoznacznie, że może się ono 
odnosić wyłącznie do dyrektyw proceduralnych 
o charakterze techniczno-organizacyjnym. W ocenie 
Trybunału dyrektywy te mogą regulować wyłącznie 

kwestie techniczno-porządkowe, jak czas, w którym 
dany dokument będzie udostępniany, czy podmiot 
odpowiedzialny za udostępnianie oraz np powielanie 
(kopiowanie) dokumentów itd.  W żadnym natomiast 
przypadku „zasady”, o których mowa w art. 8a ust. 3 
ustawy o samorządzie powiatowym nie mogą wpro-
wadzać dodatkowych kryteriów dostępu do dokumen-
tów, w szczególności innych (ograniczonych) niż te 
wynikające z Konstytucji RP oraz ustawy o dostępie 
do informacji publicznej. Z jednej zatem strony statut 
powinien obowiązkowo regulować zasady dostępu do 
dokumentów, a z drugiej strony regulacje te powinny 
sprowadzać się wyłącznie do zagadnień techniczno-
-proceduralnych związanych z udostępnianiem do-
kumentów w zakresie nieuregulowanym ustawowo. 

Powyższa reguła interpretacyjna była przyjmowana 
jednolicie w rozstrzygnięciach nadzorczych wojewo-
dów oraz w orzecznictwie sądowoadministracyjnym. 
Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsz-
tynie w wyroku z 15 grudnia 2016 r., sygn. akt II SA/
Ol 1309/16 materialny zakres dostępu do informacji 
określa Konstytucja RP i ustawa o dostępie do informa-
cji publicznej, w związku z czym „ograniczenie prawa 
do dokumentu od okoliczności, czy dokument ten 
został przyjęty przez organ stanowi wykroczenie poza 
regulację ustawową, która przewiduje jedynie określe-
nie zasad dostępu do dokumentu, nie zaś określenia 
kryterium dostępu do dokumentu oraz jego treści”.

Paweł Groński

 

– Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.)

PODSTAWA PRAWNA:
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czy starosta odpowiada  
za stan rowów melioracyjnych?
Ustawa prawo wodne reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwo-
ju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządza-
nie zasobami wodnymi, a ogólna właściwość organów w sprawach z zakresu prawa wodnego zo-
stała określona w art. 4 tej ustawy. Stosownie do tego przepisu organami właściwymi w sprawach 
gospodarowania wodami są: minister właściwy do spraw gospodarki wodnej; prezes krajowego 
zarządu gospodarki wodnej - jako centralny organ administracji rządowej, nadzorowany przez mi-
nistra właściwego do spraw gospodarki wodnej; dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wod-
nej – jako organ administracji rządowej niezespolonej, podlegający prezesowi krajowego zarządu 
gospodarki wodnej; wojewoda oraz organy jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawowe problemy związane ze zmianą stosun-
ków wodnych oraz pozwoleniami wodnopraw-

nymi są załatwiane właśnie przez organy jednostek 
samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 29 ust. 1 
Prawa wodnego, właściciel gruntu nie może zmieniać 
stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu 
znajdującej się na jego gruncie wody opadowej, ani 
kierunku odpływu ze źródeł – ze szkodą dla gruntów 
sąsiednich oraz odprowadzać wód oraz ścieków na 
grunty sąsiednie. Ustawodawca postanowił, że na wła-
ścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód 
oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego 
gruncie wskutek przypadku lub działania osób trze-
cich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich (art. 29 ust. 2 
ustawy). Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu 
zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają 
na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi 
gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykona-
nie urządzeń zapobiegających szkodom (art. 29 ust. 3 
ww. ustawy). Z powyższego wynika zatem, że to wójt 
(burmistrz, prezydent miasta) jest właściwy w zakre-
sie ewentualnej zmiany stany wody np. jej odpływu 
i w tym zakresie wydaje decyzje administracyjne. 
Może on także rozstrzygać o wykonaniu określonych 
urządzeń zapobiegających szkodom. Powstaje zatem 
wątpliwość czy jest także odpowiedzialny za właściwe 
utrzymanie rowów melioracyjnych. 

Zgodnie z art. 77 ust. 1 Prawa wodnego utrzymy-
wanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 
należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a je-
żeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej 
– do tej spółki. W sytuacji, gdy nie są wykonywane 

obowiązki polegające na eksploatacji, konserwacji 
oraz remontach w celu zachowania ich funkcji organ 
właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego 
ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszo-
nych korzyści przez właścicieli gruntu, szczegółowe 
zakresy i terminy ich wykonywania, co wynika wprost 
z art. 77 ust. 2 Prawa wodnego. Organem właściwym 
do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, jest starosta 
wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu admi-
nistracji rządowej (art. 140 ust. 1 Prawa wodnego).

w związku z powyższym należy uznać, że to 
starosta odpowiada za zachowanie w odpowiednim 
stanie rowów melioracyjnych (urządzeń melioracji 
wodnych szczegółowych) i – wobec niewykonywa-
nia podstawowych obowiązków przez właścicieli 
poszczególnych gruntów – jest uprawniony i zobo-
wiązany do wydania decyzji w tym zakresie. 

Rozstrzygając, starosta powinien wziąć pod uwagę 
zarówno charakter wodnego urządzenia liniowego, 
jak również jego przebieg i proporcjonalny udział 
w jego utrzymywaniu przez właścicieli poszczegól-
nych gruntów. Stanowisko takie jest prezentowane 
w orzecznictwie sądowoadministracyjnym (np. posta-
nowienie NSA z 26 października 2016 r., sygn. akt II 
OW 48/16, postanowienie NSA z 30 sierpnia 2017 r. 
sygn. akt II OW 40/17).

Paweł Groński

– Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.)

PODSTAWA PRAWNA:
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Z powyższego wynika, że istotnym elementem 
procedury odwołania starosty jest wyrażenie opi-

nii przez komisję rewizyjną i zakomunikowanie jej 
radzie powiatu przed przeprowadzeniem głosowania 
nad odwołaniem starosty. Na tle praktyki stosowania 
ww. przepisów powstała wątpliwość, czy stanowisko 
komisji rewizyjnej powinno być jednoznaczne („za” 
lub „przeciw”).

Orzecznictwo
Na powyższe pytanie odpowiedział Naczelny Sąd 

administracyjny w wyroku z 5 października 2016 r. 
sygn. akt II OSK 1997/16 oddalającym skargę ka-
sacyjną odwołanego starosty. Zaznaczyć należy, że 
wyrok ten zapadł na tle stanu faktycznego, w którym 
pod głosowanie poddano wyrażenie pozytywnej opinii 
w przedmiocie odwołania starosty, jednakże głosy 
członków komisji rozłożyły się w taki sposób, że od-
dano jeden głos „za”, jeden „przeciw” i jeden „wstrzy-
mujący się”. Nie osiągnięto zatem wymaganej zwykłej 
większości głosów dla tak postawionego wniosku i nie 
został on przegłosowany. Jednocześnie nie podjęto 
dalszych głosowań i takie stanowisko przekazano 
radzie powiatu. Oceniając tą sytuację, NSA uznał, 
że kluczowe znaczenie miało określenie przedmiotu 
głosowania, wobec którego należało uznać, że komisja 

czy opinia komisji rewizyjnej 
konieczna do odwołania starosty 
musi być jednoznaczna?
Procedura fakultatywnego odwołania starosty została uregulowana w art. 31 ustawy  
o samorządzie powiatowym (dalej: u.s.p.). Zgodnie z ust. 1 ww. artykułu rada powiatu 
może odwołać starostę z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium jedynie  
na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady. Wniosek wymaga formy pisemnej  
i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną 
a odwołanie starosty następuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu 
rady, w głosowaniu tajnym (art. 31 ust. 2 i 3 u.s.p.).  Głosowanie w sprawie odwołania 
rada powiatu przeprowadza po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej na następnej 
sesji po tej, na której zgłoszono wniosek o odwołanie, nie wcześniej jednak niż  
po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku (art. 31 ust. 3 u.s.p.). 

nie zaopiniowała pozytywnie wniosku poddanego pod 
jej obrady. Sąd uznał, że brak było podstaw do powta-
rzania głosowań w celu uzyskania takiego rozkładu 
głosów, który powodowałby uzyskanie większości 
głosów „za” lub „przeciw”. Skoro bowiem opinia 
komisji rewizyjnej nie ma charakteru wiążącego, to 
wystarczającym jest uzyskanie stanowiska, z którego 
będzie wynikało jakie jest jej zdanie w przedmiocie 
wniosku i taka sytuacja zachodzi w opisywanej spra-
wie. NSA podkreślił, że ustawa nie określa wymogów, 
jakie powinna spełniać opinia komisji rewizyjnej. 
W szczególności nie wskazuje, że komisja ma zająć 
jednoznaczne stanowisko w kwestii odwołania staro-
sty: pozytywne bądź negatywne. Jednocześnie NSA 
podniósł, że oczekiwanie jednoznacznego stanowiska 
komisji rewizyjnej mogłoby prowadzić do sytuacji, 
w której na skutek takiego rozkładu głosów, jaki miał 
miejsce w opisywanej sprawie, doszłoby do zabloko-
wania procedury odwołania starosty.

Paweł Groński

– Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.)

PODSTAWA PRAWNA:

SAS5_2017.indd   51 2017-09-25   13:39:26



SERWIS ADMINISTRACYJNO-SAMORZĄDOWY    5(256) 201752

Dyrektor szkoły 
sekretarzem gminy?

Czy nauczyciel zatrudniony przez ponad 
10 lat na stanowisku dyrektora szkoły, 
spełnia wymóg czteroletniego stażu pra-
cy, wymaganego na stanowisku urzędni-
czym, uprawniającego do zatrudnienia 
go na stanowisku sekretarza gminy?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

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

PYTANIE ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nauczyciel zatrudniony przez ponad 10 lat na sta-
nowisku dyrektora szkoły, spełnia wymóg cztero-
letniego stażu pracy, wymaganego na stanowisku 
urzędniczym, uprawniającego do zatrudnienia go na 
stanowisku sekretarza gminy. 

Ustawa o pracownikach samorządowych wprowa-
dza obowiązek zatrudniania sekretarza na wszyst-

kich szczeblach samorządu terytorialnego. Określa ona 
również wymogi konieczne do spełnienia przez osobę 
mogącą zajmować stanowisko sekretarza jednostki 
samorządu terytorialnego oraz wskazuje niedomknięty 
katalog kompetencji sekretarza jednostki samorządu 
terytorialnego.

Status prawny sekretarza gminy jest uregulowany 
m.in. w ustawie o samorządzie gminnym. Zgodnie 
z przywołaną ustawą wójt będący kierownikiem urzę-
du może powierzyć prowadzenie określonych spraw 
gminy w swoim imieniu sekretarzowi gminy.

Statut gminy może przewidywać obowiązek uczest-
niczenia sekretarza w pracach rady gminy, przy czym 
uczestnictwo to powinno mieć na celu wykonywanie 
funkcji doradczej.

Sekretarz gminy nie może być członkiem władz 
zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani 
pełnomocnikiem spółek handlowych z udziałem gmin-
nych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których 
uczestniczą takie osoby.

Sekretarz gminy jest również zobowiązany do zło-
żenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, które 
dotyczy jego majątku odrębnego oraz majątku objętego 
małżeńską wspólnością majątkową.

Na stanowisku sekretarza może być zatrudniona 
osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy 
na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których 
mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorzą-

dowych, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na 
kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jed-
nostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni 
staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, 
o których mowa w art. 2 powyższej ustawy, oraz co 
najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym sta-
nowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora 
finansów publicznych.

Zgodnie z art. 2 ustawy o pracownikach samorzą-
dowych przepisy ustawy stosuje się do pracowników 
samorządowych zatrudnionych w: 
 urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich 

samorządowych jednostkach organizacyjnych; 
 starostwach powiatowych oraz powiatowych jed-

nostkach organizacyjnych; 
 urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, 

gminnych jednostkach budżetowych i samorządo-
wych zakładach budżetowych; 

 biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek 
samorządu terytorialnego oraz samorządowych za-
kładów budżetowych utworzonych przez te związki; 

 biurach (ich odpowiednikach) jednostek administra-
cyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
Jednostki samorządu terytorialnego, na mocy usta-

wy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie 
powiatowym, jak również ustawy o samorządzie 
województwa, mogą tworzyć jednostki organizacyjne. 
Jednostki te mogą działać w ramach osobowości praw-

PRAWO PRACY
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nej gminy, powiatu lub województwa albo mogą być 
wyposażone w osobowość prawną. Ustawa o finansach 
publicznych do pierwszej grupy zalicza między innymi 
jednostki budżetowe i zakłady budżetowe. Zgodnie 
z ustawą o systemie oświaty szkoła lub placówka 
oświatowa może być zakładana i prowadzona przez 
jednostkę samorządu terytorialnego, a ustawa o sa-
morządzie gminnym określa, że edukacja publiczna 
jest zadaniem własnym gminy. Przedszkola, szkoły 
i placówki publiczne zakładane i prowadzone przez 
jednostki samorządu terytorialnego są jednostkami 
lub zakładami budżetowymi. 

Do sektora finansów publicznych zaliczamy, 
między innymi, szkoły i placówki oświatowe jako 
jednostki budżetowe lub zakłady budżetowe. Dyrektor 
szkoły jest kierownikiem jednostki sektora finansów 
publicznych i jest odpowiedzialny jej gospodarkę 
finansową. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, or-
gan prowadzący szkołę odpowiada za jej działalność 
i zobowiązany jest do zapewnienia obsługi admini-
stracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły. Organy 
prowadzące szkoły mogą tworzyć jednostki obsługi 
ekonomiczno-administracyjnej szkół i organizować 
wspólną obsługę administracyjną, finansową i orga-
nizacyjną prowadzonych szkół. Następuje w tym wy-

padku powierzenie czynności obsługi w gestię innego 
podmiotu. Najczęściej w gestię specjalnie tworzonej 
w tym celu jednostki obsługi ekonomiczno-administra-
cyjnej szkół i placówek oświatowych. Dyrektor szkoły, 
niezależnie od organizowanej obsługi finansowej, jest 
zawsze odpowiedzialny za rachunkowość i finanse 
jednostki, którą kieruje. Często jednak dyrektor jed-
nostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 
staje się faktycznym „przełożonym” dyrektora szkoły. 
Szkoła, to jednak szczególna jednostka organizacyjna, 
tworzona na postawie ustawy o systemie oświaty, 
której działalność określają także inne przepisy prawa 
oświatowego. Uwarunkowania te muszą uwzględniać 
organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego. 
Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza, 
na zasadach określonych w art. 36a ustawy o systemie 
oświaty, organ prowadzący szkołę lub placówkę. Je-
żeli organem prowadzącym jest jednostka samorządu 
terytorialnego, to dyrektor jest kierownikiem jednostki 
organizacyjnej samorządu.

Anna Strmiska-Mietlińska
Zbigniew Mietliński

– Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracow-
nikach samorządowych – Obwieszczenie 
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z 10 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o pracownikach 
samorządowych (Dz.U. 2016 poz. 902)

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

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

PODSTAWA PRAWNA:

Mimo pojawiających się wątpliwości,  
należy stwierdzić, iż szkoła prowadzona 
przez jednostkę samorządu terytorialnego 
jest jej jednostką organizacyjną nieposia-
dającą osobowości prawnej. Posiada ona 
pewną samodzielność w zakresie gospo-
darki finansowej oraz gospodarowania 
mieniem przekazanym w zarząd. 

P R E N U M E R A T A  2 0 1 8
C Z Y  J U Ż  Z A M Ó W I Ł E Ś ?
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W myśl przepisu art. 2 pkt 6 ustawy z 21 sierpnia 
1997 r. o ograniczeniu działalności gospodarczej 

przez osoby publiczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 
1548, z późn. zm.) istnieją ograniczenia w zakresie pro-
wadzenia działalności gospodarczej sekretarzy gmin.  

Zgodnie z art. 4 pkt 6 ww. ustawy, sekretarz gminy, 
jako osoba objęta jej zakresem podmiotowym, nie 
może prowadzić działalności gospodarczej na własny 
rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także za-
rządzać taką działalnością lub być przedstawicielem 
czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działal-
ności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rol-
nictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, 
w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego, a także 
pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie umowy 
o świadczenie usług zarządzania, o której mowa w art. 
5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach 
kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektó-
rymi spółkami. 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej, ochotnicza straż pożar-
na i związek ochotniczych straży pożarnych funkcjo-

czy sekretarz gminy może 
być prezesem zarządu 
gminnego ZOSP RP?

Czy sekretarz gminy może pełnić funkcję prezesa 
zarządu gminnego związku ochotniczych stra-
ży pożarnych RP w naszej gminie? Czy nie ma 
żadnych przeszkód w kwestii łączenia tych dwóch 
funkcji? Sekretarz gminy będąc prezesem zarządu  
gminnego ZOSP RP nie jest członkiem żadnego 
zarządu jednostki OSP z terenu naszej  
gminy tylko zwykłym członkiem.

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

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

PYTANIE ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sekretarz gminy nie może być prezesem 
zarządu gminnego związku ochotniczych 
straży pożarnych RP w gminie, jeżeli 
podmiot ten prowadzi działalność go-
spodarczą, a nawet jeśli faktycznie jej 
nie prowadzi, ale może ją prowadzić, po-
nieważ statut przyznaje mu takie prawo.

nują w oparciu o przepisy ustawy z 7 kwietnia 1989 r. 
Prawo o stowarzyszeniach. Szczegółowe zadania 
i organizację ochotniczej straży pożarnej i ich związku 
określa statut (ust. 2). stowarzyszenie, po dopełnieniu 
obowiązków ustawowych, może prowadzić działal-
ność gospodarczą.

Sławomir Pyźlak
radca prawny

PODSTAWA PRAWNA:

– Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 
działalności gospodarczej przez osoby publiczne 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1548, z późn. zm.)

– Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie  
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 736)

– Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. Prawo  
o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 210)
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Staż pracy przyjmuje się, że jest to okres, w którym 
pracownik świadczy pracę w ramach stosunku 

pracy, a więc na podstawie umowy o pracę, powoła-
nia, mianowania, wyboru bądź spółdzielczej umowy 
o pracę, bez względu na tryb rozwiązania stosunku 
pracy czy na wielkość etatu. Do stażu pracy nie zali-
cza się natomiast zatrudniania na innej podstawie niż 
stosunek pracy, np. na umowę-zlecenie czy o dzieło, 
jak też okresów działalności gospodarczej. Jeżeli 
w danym okresie pracownik był zatrudniony na pod-
stawie więcej niż jednego stosunku pracy – do stażu 
pracy wlicza się wyłącznie jeden z tych okresów. Co 
do zasady do stażu pracy wlicza się tylko zakończo-
ne okresy zatrudnienia. Jednak niektóre pragmatyki 
służbowe pozwalają na wliczenie do stażu pracy także 
niezakończonych okresów zatrudnienia.

Powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące 
zasad obliczania stażu pracy odnoszą się w przewa-

Dokumenty zastępcy wójta 
potwierdzające staż pracy

Pracownik zatrudniony był na stanowisku zastępcy wójta do 12.01.2015 r. W dniu 27.06.2017 r. 
dostarczył nam dodatkowe dokumenty mogące mieć wpływ na staż jego pracy. Pierwszy okres 
zatrudnienia od 01.03.1994 r. do 30.06.1994 r. i potwierdzające dokumenty: zaświadczenie  
o wynagrodzeniu i zatrudnieniu za podany okres. Drugi okres zatrudnienia od 01.08.1990 r.  
do 02.01.1992 r. i potwierdzające dokumenty: umowa z fundacją, zmiana warunków wynagro-
dzenia. Trzeci okres zatrudnienia od 01.08.2003 r. do 31.07.2008 r. i potwierdzające dokumenty: 
umowa o pracę na stanowisku prezes zarządu, zmiana warunków umowy o pracę, informacja o 
dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, zwolnienie lekarskie wystawione  
na płatnika, karta zasiłkowa i podany w nim okres niezdolności do pracy, świadectwo pracy za 
okres 01.08.2003 r. do 31.07.2008 r., które podpisał i wystawił sobie sam jako prezes zarządu.

Czy na podstawie wymienionych dokumentów 
należy okresy zaliczyć do stażu pracy i jeśli tak od 
kiedy naliczyć wyższy dodatek stażowy? Czy od 
dnia złożenia dokumentów, czy od dnia zatrudnie-
nia? Obecnie jego udokumentowany okres zatrud-
nienia wynosi około 12 lat.

ODPOWIEDŹ PRAWNIKAPYTANIE ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zaliczenie powyższych okresów do stażu 
pracy uprawniającego do wypłaty dodatku 
stażowego uzależnione jest od spełnienia 
w przypadku każdego z nich przedstawio-
nych poniżej kryteriów. Kodeks pracy nie 
zawiera definicji pojęcia „staż pracy”. 

żającej mierze do pracodawców sfery budżetowej. 
Natomiast pracodawcy z sektora prywatnego powinni 
w przepisach wewnątrzzakładowych określić, jakie 
okresy będą brane pod uwagę przy ustalaniu ogólnego 
stażu pracy własnych pracowników do przyznania 
określonych uprawnień. Chodzi tu o pracodawców, 
którzy nie podlegają żadnym szczególnym regulacjom 
dotyczącym zaliczania poszczególnych okresów do 
stażu pracy. W przypadku tych pracodawców nie ma 
przeszkód, aby uzależnić przyznanie danego świadcze-
nia od stażu pracy tylko u danego pracodawcy (czyli 
od zakładowego stażu pracy).

Staż pracy obejmuje nie tylko okresy faktycznego 
wykonywania pracy, ale również okresy, w których 
pracownik pracy nie świadczył. Chodzi tu o inne 
niż zatrudnienie okresy tzw. okresy zaliczane, które 
na mocy przepisów szczególnych podlegają wlicze-
niu do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia 
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pracownicze. Okresy „zaliczane” mają bardzo zróż-
nicowany charakter. Są wśród nich zarówno tzw. 
okresy powszechne wliczane do stażu pracy w zakresie 
wszelkich uprawnień pracowniczych, jak i szczególne 
– doliczane w zakresie określonego uprawnienia pra-
cowniczego. Różny jest też zakres i warunki wliczenia 
ich do stażu pracy. To, czy inny dany okres niż okres 
zatrudnienia może być zaliczany do stażu pracy, musi 
wprost wynikać z przepisów prawa. Do takich okresów 
zalicza się m.in. okres:
 za który sąd przyznał wynagrodzenie pracownikowi 

przywróconemu do pracy, jeśli pracownik podjął 
pracę,

 o który skrócono czas wypowiedzenia w razie zwol-
nienia pracownika z pracy z przyczyn leżących po 
stronie pracodawcy, za który przyznano pracowni-
kowi odszkodowanie,

 prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego 
lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym 
przez współmałżonka,

 czynnej i zawodowej służby wojskowej,
 pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium 

otrzymywanego przez bezrobotnego w trakcie 
szkolenia, na które został skierowany przez starostę, 
a także stypendium otrzymywanego bądź w trakcie 
odbywania stażu na podstawie skierowania starosty, 
bądź przez uczestnika przygotowania zawodowego 
dorosłych,

 pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego,
 odbywania studiów doktoranckich – jednak nie 

więcej niż 4 lata i pod warunkiem uzyskania stopnia 
doktora.
Zaliczeniu do stażu pracy do celów ustalenia 

uprawnień pracowniczych podlegają wszystkie udo-
kumentowane okresy pracy za granicą, niezależnie 
od obywatelstwa pracownika ani od tego, w jakim 
państwie wykonywał pracę. Obecnie jedynym ko-
niecznym warunkiem zaliczenia okresów wykonywa-
nia pracy za granicą do ogólnego stażu pracy jest ich 
udokumentowanie.

Jeżeli w tym samym czasie wystąpiły dwa okresy 
„zaliczane” lub też okres zatrudnienia i okres „zalicza-
ny”, to do ogólnego stażu pracy wlicza się tylko jeden 
z tych okresów. Do ustalania długości stażu pracy bez 
znaczenia jest wymiar czasu pracy (wielkość etatu).

Podstawą do zaliczenia okresów zatrudniania do 
stażu pracy jest świadectwo pracy. W przypadku 
pozostałych okresów „zaliczanych” sposób ich udo-

kumentowania wynika z przepisów szczególnych 
dotyczących konkretnego rodzaju okresu i jest bar-
dzo różnorodny. Takimi dokumentami mogą być na 
przykład zaświadczenie wydane przez urząd pracy 
o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie 
właściwego organu gminy stwierdzające okres pracy 
w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

Okresy pracy za granicą mogą być udokumento-
wane za pomocą np. zaświadczeń wydanych przez 
zagranicznego pracodawcę lub odpowiedni organ 
publiczny. Okresy świadczenia pracy za granicą mogą 
być potwierdzone również za pomocą: umowy o pracę, 
odcinków wypłat wynagrodzenia za określony czas, 
zaświadczeń o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 
zatrudnienia czy referencji. Ważne, aby dokumenty 
zawierały oznaczenie okresu trwania zagranicznego 
zatrudnienia.

Dodatek za wysługę lat pracodawca wypłaca 
pracownikom samorządowym w terminie wypłaty 
wynagrodzenia: 
 począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalen-

darzowego następującego po miesiącu, w którym 
podwładny uzyskał do niego prawo lub do wyższej 
stawki – jeżeli nabył je w ciągu miesiąca,

 za dany miesiąc – gdy uzyskał prawo do dodatku 
lub do wyższej stawki dodatku pierwszego dnia 
miesiąca. 

– Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samo-
rządowych - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej z 10 czerwca 2016 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach 
samorządowych (Dz.U. 2016 poz. 902)

– Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z  póź. zm.)

– Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. 
w sprawie wynagradzania pracowników samorzą-
dowych - Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów 
z 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednoli-
tego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w spra-
wie wynagradzania pracowników samorządowych 
(Dz.U. z 2014, poz. 1786)

PODSTAWA PRAWNA:

Anna Strmiska-Mietlińska
Zbigniew Mietliński
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ZAMóWIENIA PUBLICZNE

Marek Okniński  
praktyk, zajmujący się od 1995 r. udzielaniem 

zamówień publicznych w jednostkach samorządu 
terytorialnego oraz spółkach Skarbu Państwa. 

usługi laboratoryjne nie 
stanowią podwykonawstwa
Ustawa Prawo zamówień publicznych nakłada na wykonawcę zamówienia 
publicznego obowiązek zgłoszenia zamawiającemu firm podwykonawców, 
którzy będą realizować udzielone zamówienie.

Wskazany wymóg ma na celu 
wzmocnienie pozycji podwy-

konawcy zamówienia publicznego 
względem generalnego wykonaw-
cy. W świetle obowiązujących 
przepisów powstaje jednak problem 
jakiego rodzaju usługi świadczone 
w ramach realizacji zamówienia 
publicznego należy kwalifikować 
jako usługi prowadzone przez pod-
wykonawców.

Ocena KIO

W wyroku z 24 lutego 2017 r. 
(sygn. akt: KIO 258/17) skład orze-
kający Krajowej Izby Odwoławczej 
rozstrzygnął odwołanie, w którym 
osią sporu była kwalifikacja usług 
laboratoryjnych jako usług świad-
czonych przez podwykonawcę. 

Skład orzekający w wydanym wy-
roku uznał, że akredytowane labora-
torium badawcze świadczące wyma-
gane przez zamawiającego badania 
potwierdzające jakość wykonania 
przedmiotu zamówienia publicznego 
nie jest faktycznym podwykonawcą 
w realizacji zamówienia.

W ocenie KIO tłumaczenie po-
wodu braku wskazania w ofercie 
laboratoriów jako podwykonawców 
tym, że wykonawcy nie uważali ich 
za podwykonawców, lecz odrębne 
i niezależne w swoim działaniu 
podmioty jest racjonalne.

W uzasadnieniu stanowiska Krajo-
wa Izba Odwoławcza zwróciła uwa-

gę, że odpowiedź co do prawidłowej 
kwalifikacji funkcji tych podmiotów 
nie jest prosta, ponieważ w zaistniałej 
sytuacji występuje konflikt sposobu 
postrzegania osoby podwykonawcy 
pomiędzy jego zwyczajowym zna-
czeniem a szeroką definicją podwyko-
nawstwa zawartą w art. 2 pkt 9a usta-
wy Prawo zamówień publicznych.

Z jednej strony przedmiotowe 
badania były jednym z wymogów 
zamawiającego zawartych w opisie 
przedmiotu zamówienia i częścią 
zadania inżyniera kontraktu, zatem 
zasadniczo ich wykonanie jest 
„podwykonaniem” części jego 
usługi. Z drugiej strony jednak 
laboratorium badawcze, zwłaszcza 
akredytowane, postrzegane jest 
jako podmiot o charakterze eks-
perckim, a czasami nawet niejako 
„urzędowym” i niezależny od wy-
konawcy, któremu ten wykonawca 
może co prawda zlecić wykonanie 
usługi, ale na sposób jej wykonania, 
zwłaszcza przebieg i efekt badań 
wpływać nie może.

Jeśli wykonawca wskazał labo-
ratoria jako podwykonawców, nie 
popełnił błędu, ale także jeśli nie 
wskazał, nie musi tej deklaracji 
korygować (uzupełniać JEDZ). 
Najistotniejsze jest bowiem to, że 
usługi laboratorium zostały w ofer-
tach przewidziane, zatem zmiana 
przysłowiowej kratki, w której 
zostanie postawiony krzyżyk, jest 
wyłącznie zmianą techniczną. 

Skład orzekający w wyroku zwró-
cił jednocześnie uwagę, że w celu 
uniknięcia nieporozumień, zamawia-
jący w treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia powinien 
wskazywać, jak wykonawcy powinni 
zakwalifikować usługi laboratoryjne 
zamawiane w ramach opisu przed-
miotu zamówienia.

PAMIĘTAJ!

W celu uniknięcia niepo-
rozumień, zamawiający 
w treści specyfikacji istot-
nych warunków zamówie-
nia powinien wskazywać, 
jak wykonawcy powinni 
zakwalifikować usługi 
laboratoryjne zamawiane 
w ramach opisu przed-
miotu zamówienia.
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tajemnica przedsiębiorstwa  
nie obejmuje dokumentów  
rozliczeniowych
Zasada jawności umów, wyrażona w przepisach 
ustawy Prawo zamówień publicznych, nie obejmuje 
faktur oraz innych dokumentów rozliczeniowych 
związanych z realizacją zakresu przedmiotu umowy. 

Powyższe nie oznacza jednak, 
że zamawiający może utajnić 

dokumenty rozliczeniowe zwią-
zane z wykonaniem zamówienia 
publicznego.

Stosownie do przepisu art. 1 ust. 
1 ustawy o dostępie do informacji 
publicznej (dalej: u.i.p.), informacją 
publiczną jest każda informacja 
o sprawach publicznych. 

W art. 6 u.i.p. ustawodawca 
zawarł przykładowy katalog infor-
macji i dokumentów, które stanowią 
informację publiczną. 

Przy interpretacji wskazanych 
przepisów nie można pomijać, że 
prawo do uzyskania informacji 
publicznej wynika przede wszyst-
kim z Konstytucji. W art. 61 ust. 
1 Konstytucji przewidziano, że 
obywatel ma prawo do uzyskiwania 
informacji o działalności organów 
władzy publicznej oraz osób peł-
niących funkcje publiczne. Prawo 
to obejmuje również uzyskiwanie 
informacji o działalności organów 
samorządu gospodarczego i zawo-
dowego, a także innych osób oraz 
jednostek organizacyjnych w zakre-
sie, w jakim wykonują one zadania 
władzy publicznej i gospodarują 
mieniem komunalnym lub mająt-
kiem Skarbu Państwa. W ust. 2 tego 
artykułu wskazano zaś, że prawo do 
uzyskiwania informacji obejmuje 
m.in. dostęp do dokumentów. Przy 

czym podkreślenia wymaga, że 
Konstytucja nie zastrzega, że dostęp 
ten dotyczy wyłącznie dokumentów 
urzędowych.

Ratio legis normy zawartej w art. 
61 Konstytucji i w ustawie o dostę-
pie do informacji publicznej wynika 
z zasady udziału obywateli w życiu 
publicznym i sprawowania spo-
łecznej kontroli. W celu realizacji 
tej zasady obywatel ma prawo 
do uzyskania wiedzy o sprawach 
publicznych. Prawo to dotyczy 
informacji warunkujących świa-
domy i racjonalny udział obywa-
teli w życiu publicznym, łącznie 
z podejmowaniem w tym zakresie 
decyzji w zakresie realizacji zasady 
zwierzchnictwa narodu lub ułatwie-
niem sprawowania społecznej kon-
troli nad procesami sprawowania 
władzy (por. wyrok Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Pozna-
niu z 8 października 2008 r., sygn. 
akt IV SAB/Po 14/08.

Wobec powyższego skoro in-
formacja publiczna dotyczy spraw 
publicznych, w szczególności zaś 
majątku publicznego i gospodarki 
finansowej prowadzonej przez 
organy samorządu terytorialnego, 
to wynagrodzenie za wykonane na 
rzecz tego organu czynności mieści 
się w definicji informacji publicz-
nej, w szczególności w art. 6 ust. 1 
pkt 5 u.i.p.

Zgodnie z uzasadnieniem za-
wartym w wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Olszty-
nie z 11 września 2009 r. sygn. akt: 
II SA/OI 713/09 fakt, że rachunki 
wystawione są przez podmiot pry-
watny, wobec czego nie stanowią 
dokumentów urzędowych, nie ozna-
cza, że dokumenty te nie podlegają 
przepisom u.i.p. Podkreślić należy, 
że informacja publiczna obejmuje 
swoim znaczeniem szerszy zakres 
pojęciowy niż dokumenty urzędo-
we. Wobec tego nie można zawężać 
tego pojęcia i utożsamiać dostępu 
do informacji publicznej z dostępem 
do dokumentów urzędowych. 

Marek Okniński

Tak więc organ władzy publicz-
nej może i powinien odmówić do-
stępu do informacji publicznej tylko 
wtedy, gdy dotyczy ona wartości 
ustawowo chronionych.

W związku z powyższym do-
kumenty rozliczeniowe dotyczące 
wykonania zamówienia publicz-
nego podlegają udostępnieniu na 
podstawie ustawy o dostępie do 
informacji publicznej. 

Ograniczenie dostępu 
do informacji publicznej 
może nastąpić wyłącznie 
ze względu na określone 
w ustawach ochronę wol-
ności i praw innych osób 
i podmiotów gospodarczych 
oraz ochronę porządku 
publicznego, bezpieczeń-
stwa lub ważnego interesu 
gospodarczego państwa 
(art. 61 ust. 3 Konstytucji). 
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cel poprawienia 
omyłki w treści oferty
Zamawiający posiada uprawnienie do korygowania 
zapisów oferty złożonej przez wykonawcę, ubiegającego 
się o uzyskanie zamówienia publicznego. 

Zgodnie z treścią przepisu art. 
87 ust. 2 pkt 3) ustawy Prawo 

zamówień publicznych zamawiają-
cy poprawia w ofercie inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty 
ze specyfikacją istotnych warun-
ków zamówienia, niepowodujące 
istotnych zmian w treści oferty – 
niezwłocznie zawiadamiając o tym 
wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. Przedmiotowy przepis 
zawiera pojęcia niedookreślone 
(“omyłki”, “istotne zmiany”), które 
na bieżąco są intepretowane przez 
orzecznictwo, tym niemniej nie 
jest to kwestia, którą w każdym 
przypadku można rozstrzygnąć 
w sposób jednoznaczny.

Istotą wprowadzenia powyż-
szego przepisu było uniknięcie 
licznych przypadków odrzucania 
ofert z powodu błahych pomyłek, 
niedopatrzeń, błędów niezamierzo-
nych, opuszczeń, drobnych różnic.

Zmiany dokonane przez zama-
wiającego na podstawie art. 87 ust. 
2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych muszą mieścić się 
w pojęciu “omyłki” (patrz: wyrok 
Krajowej Izby Odwoławczej z 2 
września 2016 r., sygn. akt: KIO 
1513/16).

W praktyce przyjmuje się, iż 
o możliwości poprawienia przez 
zamawiającego innych omyłek 
pisarskich, powodujących nie-
zgodność oferty z SIWZ decyduje 
skala omyłek, liczona rezultatem 
oferty po ich ewentualnym popra-
wieniu, w tym znaczeniu, czy po 
ich naniesieniu treść oferty zosta-
nie istotnie zmieniona, czy też nie 
(patrz: wyrok Sądu Okręgowego 
w Warszawie z 21 stycznia 2010 r., 
sygn. akt: V Ca 1051/10). We 
wskazanym wyroku  wskazano, iż 
z treści przepisu art. 87 ust. 2 pkt 
3 ustawy p.z.p. wynika, iż zmiana 
oferty przez zamawiającego jest 
dokonywana samodzielnie przez 
niego bez ingerencji ze strony 
wykonawcy, a dopiero po do-
konaniu poprawek zawiadamia 
się wykonawcę o ich dokonaniu. 
W konsekwencji, na gruncie spra-
wy rozstrzyganej w cytowanym 

orzeczeniu, poprawienie błędnych 
pozycji w kosztorysie oferty zmu-
szałoby zamawiającego do prowa-
dzenia swoistych negocjacji przed 
dokonaniem poprawek, w celu 
ustalenia jakie pozycje zamiast 
błędnie wstawionych należałoby 
wpisać, co odbiera pomyłkom 
przymiot oczywistości i uniemoż-
liwia samodzielne wprowadzenie 
poprawek przez zamawiającego. 
Z drugiej natomiast strony można 
spotkać pogląd odmienny, zgodnie 
z którym wspomnianym przepis 
ustawy p.z.p. odnosi się do innych 
omyłek, które nie muszą być oczy-
wiste, ale z kolei ich poprawa nie 
może powodować istotnej zmiany 
treści oferty (por. wyrok Krajo-
wej Izby Odwoławczej z 31 maja 
2016 r., sygn. akt: KIO 784/16).

Można spotkać orzeczenia, 
które w sposób dość elastyczny 
interpretują opisany powyżej prze-
pis prawa, co niewątpliwie może 
być korzystne dla wykonawców 
biorących udział w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia. W jed-
nym z takich orzeczeń sąd stanął 
na stanowisku, iż oferta w swej 
warstwie merytorycznej co praw-
da musi odpowiadać oczekiwa-
niom zamawiającego wyrażonym 
w SIWZ, natomiast nie musi wy-
pełniać wymogów zamawiającego 
co do formy prezentacji. Każdy 
wymóg postawiony przez zama-
wiającego w SIWZ co do formy 
składanych ofert może być trak-
towany wyłącznie jako zalecenie 
sporządzenia oferty we wskazany 
sposób, nie zaś jako bezwzględny 
obowiązek wykonawców bio-
rących udział w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia (patrz: 
wyrok Sądu Okręgowego w Gdań-
sku z 8 maja 2013 r., sygn. akt: XII 
Ga 186/13).

Marek Okniński

Celem zakwalifikowania 
omyłki wynikającej z przepi-
su art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 
p.z.p. jest konieczne spełnie-
nie następujących przesłanek:
 niezgodność musi mieć 

charakter omyłki, a nie celo-
wego działania wykonawcy 
polegającego na świado-
mym złożeniu oświadczenia 
woli o określonej treści, 

 poprawienie przez zama-
wiającego niezgodności nie 
spowoduje istotnych zmian 
w treści oferty złożonej 
przez wykonawcę. 
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Ustawodawca narzucając na za-
mawiającego powyższe zobo-

wiązanie (wynikające z art. 26 ust. 
3 Prawa zamówień publicznych), 
nie sprecyzował jednak terminu 
jaki zamawiający może wyznaczyć 
wykonawcy na uzupełnienie doku-
mentów. 

czy możliwy jest termin  
jednodniowy?

Zamawiający wyznaczając ter-
min odpowiedzi na wezwanie 
o uzupełnienie dokumentów kiero-
wane do wykonawcy ubiegającego 
się o uzyskanie zamówienia pu-
blicznego na podstawie art. 26 ust. 
3 Prawa zamówień publicznych, 
musi brać pod uwagę realność do-
trzymania terminu oraz faktyczną 
możliwość udzielenia odpowiedzi 
na wezwanie.

Wyznaczenie zbyt krótkiego 
terminu może zostać uznane za 
naruszenie art. 26 ust. 3 Prawa 
zamówień publicznych, poprzez 
pozorne spełnienie przez zamawia-
jącego obowiązku wynikającego ze 
wskazanego przepisu.

Ocena KIO
Do powyższej konkluzji pro-

wadzi treść wyroku Krajowej Izby 
Odwoławczej (sygn., akt: KIO 

Minimalny termin 
uzupełniania dokumentów
Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Prawa zamówień 
publicznych, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa  
w art. 25 ust. 1 wskazanej ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą  
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia,  
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.

2700/10), w którym uznano od-
wołanie za zasadne w sytuacji gdy 
zamawiający wyznaczył jednodnio-
wy termin na uzupełnienie doku-
mentów na podstawie art. 26 ust. 3 
Prawa zamówień publicznych.

Rozpatrując zarzut naruszenia 
przez zamawiającego art. 26 ust. 
3 ustawy Prawo zamówień pu-
blicznych, Izba podzieliła pogląd 
zarówno odwołującego jak i zama-
wiającego, iż wskazany przepis nie 
precyzuje minimalnego terminu, 
w którym wymagane dokumenty 
mają być uzupełnione. Izba zgo-
dziła się także z zamawiającym, iż 
problemy związane z kontaktami 
z partnerami, czy też nieobecność 
w pracy osoby zajmującej się pro-
jektem nie mogą stanowić obliga-
toryjnej przesłanki uzasadniającej 
przedłużenie terminu. Jednakże 
zdaniem Izby, mając na względzie 
cel regulacji przepisu art. 26 ust. 
3 ustawy Prawo zamówień pu-
blicznych  wskazany w wezwaniu 
– termin ustalony przez zamawia-
jącego, do którego wykonawca 
jest zobowiązany uzupełnić doku-
menty, musi obiektywnie umożli-
wiać wykonawcy wykonanie tego 
obowiązku zgodnie z żądaniem. 
W tym przypadku zamawiający 
wymagał dostarczenia trzech róż-
nych dokumentów w oryginale, 
a zatem powinien co najmniej 

rozsądnie ocenić czas konieczny na 
skompletowanie tych dokumentów 
i mając na uwadze odległość między 
siedzibami podmiotów, także moż-
liwość ich doręczenia do siedziby 
zamawiającego, uwzględniając 
w pierwszej kolejności, doręczenie 
za pośrednictwem powszechnie 
dostępnych środków takich jak 
placówka pocztowa operatora pu-
blicznego czy poczta kurierska. 
Zdaniem Izby – w tych konkretnych 
okolicznościach faktycznych, takim 
rozsądnym terminem – umożliwia-
jącym w toku normalnych czynno-
ści uzupełnienie dokumentów zgod-
nie z wezwaniem – był, co najmniej 
trzydniowy termin na ich doręczenie 
do siedziby zamawiającego.

     
  

Marek Okniński 

Wyznaczenie zbyt krótkie-
go terminu może zostać 
uznane za naruszenie art. 
26 ust. 3 Prawa zamówień 
publicznych, poprzez 
pozorne spełnienie przez 
zamawiającego obowiązku 
wynikającego ze wskaza-
nego przepisu.
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WZÓR UCHWAłY W SPRAWIE DIET DLA SOłTYSÓW

WZóR

UCHWAŁA NR ................................................
RADY GMINY .................................................
z dnia .............................................................

w sprawie ustalenia zasad, na podstawie których sołtysom przysługiwać będzie dieta oraz zwrot kosztów 
podróży służbowych.
Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 
poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się sołtysom Gminy ............................ dietę w wysokości ....................................... zł za udział w:
– sesjach Rady Gminy ……………..
– naradach organizowanych przez Wójta Gminy. 

2. Podstawą wypłaty diety jest lista obecności.
§ 2.

Sołtysowi uczestniczącemu w podróży służbowej poza granicami Gminy ......................................... przysługuje 
zwrot kosztów podróży wg zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w sprawie sposobu ustalania należności z tyt. zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U.  
z 2006 r., Nr 66 poz. 800 ze zm.) i wg stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów, 
motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa 
..........................................................................................................................................................................

Przewodniczący Rady Gminy

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

PRZEPISY USTAWOWE:

Zgodnie z art. 37b. 1. rada gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki po-
mocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej. Ponadto rada gminy może ustanowić zasady, na 
jakich członkom organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz członkom rady dzielnicy (osiedla), rady sołeckiej, będzie 
przysługiwała dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej. Należy pamiętać, że użyty przez ustawodawcę w przepisie art. 37b 
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wyraz „dieta” należy rozumieć jako zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji. 
Celem zaś diety jest wyrównywanie wydatków i strat spowodowanych pełnieniem funkcji sołtysa, co potwierdza orzecznictwo 
sądowoadministracyjne (vide wyrok NSA z 2 września 2016 r., II OSK 1449/16). Dlatego dieta oraz zwrot kosztów podróży nie 
powinny mieć charakteru ryczałtowego dodatkowego wynagrodzenia – patrz rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego 
z 23 sierpnia 2017 r. znak: LEX-I-.4131.236.2017.MR stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy w sprawie ustanowienia 
zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej (str. 5 SAS).
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