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Wstęp 
 
 
 
 
 
Raport „Rozwój instytucjonalny jednostek samorządu terytorialnego. 
Praktyczne aspekty wdrażania” ma z założenia stanowić uzupełnienie i rozwi-
nięcie treści zawartych w opracowywanym przez MSAP raporcie, stanowiącym 
„technologiczną” instrukcję wdrażania programu rozwoju instytucjonalnego w 
jednostkach samorządu terytorialnego. Traktujemy go jednocześnie jako ogólne 
wprowadzenie do szczegółowych procedur wdrożeniowych PRI. 
 
Ponieważ raport MSAP musi koncentrować się na zagadnieniach dość technicz-
nych, uznaliśmy za potrzebne przedstawienie dokumentu, w którym uwaga 
byłaby skupiona nie na procedurach wdrażania nowych rozwiązań, ale na samej 
koncepcji programu oraz na jego celach. Chcemy pokazać program rozwoju 
instytucjonalnego jako metodę dochodzenia do „idealnego” funkcjonowania 
urzędu, do pełnego wykonywania jego funkcji. zależy nam na tym, by pokazać 
sens PRI w sposób wolny od szczegółów technicznych, ukazując rolę urzędów w 
wykonywaniu zadań samorządu terytorialnego. 
 
Jedną z kluczowych jest w tym kontekście kwestia mierników realizacji zadań 
publicznych, zarówno w kontekście mierzenia ich rozmiarów, jak i mierzenia 
efektów i jakości. Jest ona w niniejszym raporcie podnoszona wielokrotnie. 
Uznaliśmy jednak, że problem ten jest z jednej strony na tyle ważny, a z drugiej –  
na tyle mało znany, że celowe będzie szersze przedstawienie tej problematyki w 
odrębnym opracowaniu. Stąd powstał raport uzupełniający pn. Mierzenie ilości i 
jakości usług publicznych jako element programu rozwoju instytucjonalnego1, 
będący uzupełnieniem i rozszerzeniem niniejszego opracowania.  
 

                                                             
1 Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan  Nowak, Jacek Szlachta, 
Janusz Zaleski, Mierzenie ilości i jakości usług publicznych jako element programu 
rozwoju instytucjonalnego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 
2004 
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Niniejszy raport składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza, obejmująca 
wstęp oraz rozdziały 1 i 2, prezentuje podstawy koncepcji PRI. Przedstawione w 
nim zostaną cechy, jakie winien wykazywać dobry urząd jednostki samorządu 
terytorialnego, a więc swoisty wzorzec, będący punktem odniesienia dla 
konstrukcji programów rozwoju instytucjonalnego, oraz uwagi dotyczące samej 
koncepcji PRI, wskazujące na najważniejsze cechy tego procesu oraz 
najważniejsze problemy i zagrożenia pojawiające się przy jego wdrażaniu. 
 
Część drugą raportu stanowi rozdział  3. Składa się na niego 9 szkiców, będących 
opiniami członków Zespołu Referencyjnego na temat podstawowych problemów 
jakościowych pojawiających się przy wdrażaniu rozwiązań PRI w poszczegól-
nych obszarach wyróżnionych w procedurach opracowanych przez MSAP. 
Rozdział ten można traktować jako uzupełnienie i rozwinięcie tez zawartych w 
rozdziale 1. 
 
Uzupełnieniem raportu jest aneks przedstawiający minimalne wymagania, jakie 
przed urzędami jednostek samorządu terytorialnego stawia obowiązujące prawo. 
Zestawienie takich wymagań określa punkt startowy dla procedur PRI. 
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Rozdział 1   
Wzorowy urząd 
 
 
 
 

1. Wzorowy urząd administracji publicznej to taki urząd do którego codziennie 
wchodzą uśmiechnięci ludzie, oraz z którego wychodzą ludzie zadowoleni. 
Uśmiechnięci są i pracownicy urzędu, i interesanci, członkowie wspólnoty 
samorządowej. Pracownicy są świadomi tego, że celem ich pracy jest wykony-
wanie w sposób efektywny i skuteczny określonych zadań (usług publicznych) na 
rzecz mieszkańców, których traktują jako swoich bardzo ważnych klientów. 
Podstawowym zadaniem pracowników urzędu jest dostarczanie takich usług 
jakich oczekują mieszkańcy, to znaczy usług o dobrej jakości, dostarczanych tym 
wszystkim którzy je potrzebują lub którym się one należą, oraz wykonywanych 
bez zwłoki. Ponadto zachowania urzędników powinny być jawne i moralnie bez 
zarzutu.  
 

 Mieszkańcy są świadomi, że ich urząd, wykonujący skutecznie i efektywnie pra-
wem określone usługi, działa na rzecz ich dobra społecznego oraz pomyślności 
gospodarczej i jest tak samo niezbędny do ich codziennego życia, jak podmioty 
prywatne funkcjonujące na wolnym rynku usług.  
 

2. Wzorowy urząd stanowi ważny zasób mieszkańców, znacznie podnoszący ich 
poziom życia. Odpowiada za świadczenie usług publicznych o wysokiej jakości 
oraz wspiera rozwój społeczno–gospodarczy wspólnoty. To wspieranie rozwoju 
nie dotyczy wyłącznie organizacji świadczenia usług publicznych. Innym 
ważnym zadaniem urzędu w jest pozyskiwanie oraz optymalne wykorzystywanie 
zewnętrznych (czyli spoza obszaru wspólnoty lokalnej lub regionalnej) środków 
finansowych na realizację przedsięwzięć na rzecz rozwoju wspólnoty. O 
zdolności do pozyskania i optymalnego wykorzystania zewnętrznych środków 
finansowych na realizację przedsięwzięć lokalnych decyduje sprawność jednos-
tek samorządu terytorialnego – umiejętność wypracowania odpowiednich projek-
tów, skupienia wokół nich lokalnych partnerów oraz efektywnego zarządzania 
przedsięwzięciami publicznymi.  
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3. Wzorowy urząd pełni ważną funkcję lidera zmian, zmian na lepsze. Wyzwala u 
mieszkańców motywację do aktywnego działania, tak w obszarze prywatnej 
aktywności gospodarczej jak i aktywności obywatelskiej, wyczulonej na zjawiska 
poczucia krzywdy lub bezradności niektórych członków wspólnoty. Dynamiczne 
społeczeństwo, czyli zbiorowość zdolna do formułowania racjonalnych celów, 
zawsze będzie wymagać od swoich instytucji publicznych skuteczności i spraw-
ności. 
 

4. Wzorowy urząd stanowi więc ważny element funkcjonowania dojrzałej wspólnoty 
obywatelskiej. Dojrzała wspólnota, lokalna czy regionalna, powinna być repre-
zentowana przez stabilne i skuteczne, wybrane w powszechnych wyborach, 
organy władzy publicznej. Dobra władza publiczna powoduje wzmocnienie wza-
jemnego zaufania między obywatelami, wzmocnienie lojalności (regionalnej czy 
lokalnej) oraz wzmocnienie umiejętności organizacyjnych społeczności. Podsta-
wowe wyzwanie jakie stoi dzisiaj przed władzą publiczną sprowadza się do tego, 
aby była ona dla mieszkańców wspólnoty dobrym narzędziem – aby skutecznie 
wspierała wysiłek społeczeństwa starającego się znaleźć dobre miejsce w 
lokalnej, regionalnej, narodowej czy europejskiej społeczności. 
 

5. Istotą wspólnoty samorządowej jest powierzenie zarządu sprawami publicznymi 
samym zainteresowanym – czyli obywatelom zorganizowanym z mocy prawa w 
korporacjach prawa publicznego. Taka korporacja to po prostu publicznoprawny 
związek osób zamieszkujących dane terytorium. Konstytucja (a za nią inne 
ustawy) część zadań i uprawnień władzy wykonawczej przyznaje nie rządowi, ale 
właśnie terytorialnym związkom publicznoprawnym. Dlatego władze tych związ-
ków (pochodzące z wyborów) sprawują funkcję zdecentralizowanej władzy pub-
licznej. Władze samorządowe z definicji poddawane są ostrej kontroli zew-
nętrznej, w tym zwłaszcza bezpośrednio przez wspólnoty lokalne i regionalne.  
 

6. Członkom wspólnoty samorządowej przysługują określone uprawnienia. Mają 
oni prawo do bezpośredniego i wyłącznego rozstrzygania o sprawach swojej jed-
nostki samorządowej (gminy, powiatu, województwa). Podstawowym podmio-
tem władzy samorządowej są mieszkańcy danej wspólnoty. Podejmują oni 
rozstrzygnięcia albo w głosowaniu powszechnym albo za pośrednictwem orga-
nów jednostki samorządu terytorialnego. Organy władzy publicznej oraz urzędy 
będące ich aparatem pomocniczym, podejmują działania w imieniu konkretnej 
wspólnoty ponieważ zostały umocowane zgodnie z wolą mieszkańców wyrażoną 
w powszechnym głosowaniu.  
 

7. Członkom wspólnoty samorządowej przysługuje prawo do uczestniczenia w 
zarządzaniu sprawami wspólnoty oraz prawo do informacji. Jest to jedno z 
istotniejszych praw obywateli. Obejmuje ono dostęp do pełnej informacji o 
zamierzeniach władzy publicznej, o treści aktów administracyjnych i innych 
rozstrzygnięć czy też o stanowisku w sprawach publicznych zajętym przez 
organa władzy i funkcjonariuszy publicznych. Mieszkańcy danej wspólnoty 
samorządowej mają też prawo do zapoznania się z dokumentami wynikającymi z 
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wykonywania zadań publicznych oraz prawo wstępu na posiedzenia kolegialnych 
organów władzy publicznej.  
 

8. Istotnym prawem członków wspólnoty jest prawo do określonych świadczeń ze 
strony władzy publicznej. Gmina, powiat, województwo istnieją dla swoich 
mieszkańców i dla nich organizują lub wykonują usługi publiczne. Władza 
publiczna powinna zapewnić wykonywanie określonych usług tak aby usługa 
była dostępna a koszt usługi jawny, natomiast nie musi, a nawet nie powinna, 
angażować się w wykonywanie tej usługi bezpośrednio.  
 

9. Świadoma swoich praw i obowiązków społeczność zawsze będzie dążyć do tego 
aby władza publiczna ją reprezentująca oraz różnego rodzaju urzędy wykonujące 
zadania na jej rzecz działały sprawnie i skutecznie. Uznanie sprawności za ważny 
element administracji publicznej jest stosunkowo nowym podejściem. Sprawne 
działanie wymaga zachowania odpowiednich proporcji pomiędzy włożonymi 
środkami a osiągniętymi rezultatami. Natomiast efektywność jest miarą skutecz-
ności działania administracji publicznej w pomyślnym osiąganiu celów, które 
rozwiązują określone problemy społeczne.  
 

10. Zasadniczym kierunkiem zmian lat dziewięćdziesiątych w większości adminis-
tracji europejskich i światowych stało się odchodzenie od biurokratycznego 
modelu administracji publicznej i zastąpienie go przez model menedżerskiego 
zarządzania. Przyjęcie takiej drogi rozwoju administracji wynika z dwóch 
podstawowych czynników. Pierwszym z nich jest rosnąca świadomość społeczna 
związana ze znaczącym skokiem w rozwoju cywilizacyjnym. Rozwój ten jest 
rezultatem rozwoju wiedzy oraz umiejętności jej przetwarzania i włączania w 
system gospodarczy poszczególnych państw. Powoduje to lawinowy rozwój 
technologii informatycznych, a co za tym idzie możliwości szybkiego i skutecz-
nego przetwarzania informacji. Drugi czynnik związany jest z faktem, że władza 
publiczna odgrywa coraz to większą rolę w osiąganiu znaczącego tempa rozwoju 
cywilizacyjnego. Administracja może być siłą znaczącą w rozwoju cywiliza-
cyjnym – albo jako siła konstruktywna, albo destruktywna. Niejednokrotnie 
udowadniano istnienie silnej zależności pomiędzy jakością pracy w urzędzie a 
sprawnością wszystkich służb i usług publicznych na określonym terytorium.  
 

11. Można więc powiedzieć, że głównym problemem współczesnej cywilizacji – tak 
na szczeblu lokalnym jak i regionalnym i narodowym – jest umiejętność 
doprowadzenia do tego, aby władza publiczna była sprawna i skuteczna w inicjo-
waniu i podejmowaniu zbiorowych działań oraz aby była zdolna do ożywiania i 
dynamizowania instytucji publicznych, w tym zwłaszcza urzędów administracji. 
Aby do tego dojść, trzeba: 

• projektować i wdrażać skuteczne standardy i reguły działania; 
• zwalczać zakorzenioną w administracji publicznej korupcję; 
• podnosić sprawność, skuteczność i wydajność instytucji publicznych; 
• uczynić instytucje publiczne bardziej wrażliwe na potrzeby społeczne. 
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Niespełnienie któregokolwiek z tych zaleceń pociąga za sobą spadek tempa wzro-
stu gospodarki lokalnej czy regionalnej. Ponadto cechą nowoczesnego zarządza-
nia publicznego jest przejrzyste współdziałanie i partnerstwo sektora publicznego 
z sektorem rynkowym oraz sektorem organizacji pozarządowych, zwanym 
czasami „trzecim sektorem”.  
 

12. Władza publiczna musi dotrzymać kroku tym wszystkim zmianom albo przesta-
nie się liczyć jako znaczący partner. Od administracji publicznej ludzie oczekują 
zwiększenia efektywności działania przy równoczesnym obniżeniu kosztów oraz 
przejrzystości procesu zarządzania i odpowiedzialności administracji za własne 
działania. Naczelnym postulatem wielu mieszkańców, wymuszającym zmiany w 
urzędach, jest postulat osiągania przez nie coraz to lepszych wyników przy 
wykorzystaniu mniejszej ilości zasobów. Dlatego też niezbędne jest wprowa-
dzenie, tak do praktyki administracji jak i do systemu prawnego ją opisującego, 
takich pojęć jak: zarządzanie strategiczne, zarządzanie przez cele, procedury po-
miaru dokonań, oszczędność, wydajność czy skuteczność.  
 

13. Warunkiem koniecznym do zbudowania wzorowego urzędu jest więc dojrzałe 
społeczeństwo obywatelskie – rzeczywista wspólnota mieszkańców, reprezento-
wana przez świadome swoich obowiązków i skuteczne w swoich działaniach 
organy władzy publicznej. Ale to jeszcze nie wystarcza. Konieczna jest jest 
jeszcze umiejętność wzmocnienia potencjału instytucjonalnego i znalezienie 
sposobu na to, aby poszczególni ludzie oraz całe urzędy chciały nauczyć się tego, 
niewątpliwie trudnego, zadania. Pod pojęciem potencjału instytucjonalnego 
rozumiemy tu odpowiednie struktury organizacyjne, procedury działania, 
mechanizmy zapewniające udział społeczności lokalnej w zarządzaniu sprawami 
publicznymi oraz kompetentnych i sprawnych urzędników.  

 
14. Bardzo trudno jest osiągnąć modelową jakość wzorowego urzędu czyli urzędu 

zorganizowanego oraz zarządzanego w sposób optymalny, nawiązujący do naj-
lepszych rozwiązań stosowanych w kraju i zagranicą. Prawdopodobieństwo 
zbliżenia się do ideału urzędu bardzo wzrośnie, gdy będzie to wspólny cel 
organów lokalnej władzy publicznej oraz kierownictwa i pracowników urzędu.  
 

15. Aby istniały trwałe podstawy do budowania wzorowego urzędu, jego działania 
muszą zostać ukierunkowane przez umiejącą strategicznie zarządzać władzę 
publiczną. Obowiązkiem każdej władzy publicznej jest obowiązek planowania 
strategicznego, którego celem jest zapewnienie lokalnej społeczności oczeki-
wanego przez nią rozwoju społeczno – gospodarczego oraz zapewnienie jej usług 
o odpowiedniej jakości. Warunkiem takiego planowania jest umiejętność realnej 
oceny zasobów, tak wewnętrznych jak i zewnętrznych, które można wykorzystać 
dla rozwoju wspólnoty samorządowej.  
  

16. Władza publiczna musi umieć zaspakajać bieżące potrzeby wspólnoty, co 
najmniej według ustawowo określonych zadań oraz poszukiwać środków 
prowadzących do poprawy usług w przyszłości. Decyzje władz lokalnych mają 
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zwykle inny wymiar niż decyzje podejmowane w prywatnych firmach 
działających dla osiągnięcia zysku. Wpływają one bowiem na codzienne życie 
mieszkańców i dotyczą często ich podstawowej potrzeby związanej z szeroko 
rozumianym poczuciem bezpieczeństwa tak w obszarze socjalnym jak i 
bezpieczeństwa osobistego. Ponadto dotyczą one dostępu do podstawowych 
usług w obszarze infrastrukturalnym, edukacyjnym, zdrowotnym czy wreszcie 
kulturalnym. Planowanie strategiczne umożliwia projektowanie przyszłości 
wspólnoty tak, aby w jak najmniejszym stopniu decydowały o jej losie przypad-
kowe wydarzenia oraz aby można było zapewnić sukces i uniknąć wszystkich 
tych trudności, które są do uniknięcia.  
 

17. Wszystkie organizacje, a taką jest przecież samorządowa wspólnota obywateli, 
wymagają sprawnego zarządzania do realizacji wyznaczonych celów. Cele 
rozwoju określonej jednostki samorządu terytorialnego wyznacza jej strategia, 
Określa ona główne cele związane z planowanym rozwojem oraz sposoby ich 
realizacji. Wzorowy urząd musi umieć znaleźć odpowiedź na pytania, które 
postawiła przed sobą władza publiczna i które dotyczą całej lokalnej wspólnoty. 
Pytania te brzmią:  

• Co zamierzamy osiągnąć w następnych 2 – 4 latach i dlaczego?  
• Jakie zasoby wewnętrzne i zewnętrzne są do tego potrzebne?  
• Jak je zdobyć i umiejętnie wykorzystać? 
• Jakie jest ryzyko w trakcie ich wykonywania? 
• „Jaka jest najlepsza droga do osiągnięcia tego co zaplanowaliśmy i czy po-

siadamy wystarczającą do tego zdolność?  
 
Jeżeli tylko władza publiczna zacznie zadawać sobie tego typu pytania oraz 
zacznie oczekiwać wartościowych na nie odpowiedzi, natychmiast zauważy 
konieczność prac nad rozwojem instytucjonalnym „swojego” urzędu, a więc 
urzędu który jest jej narzędziem pomocniczym również do uzyskiwania odpowie-
dzi na fundamentalne dla wspólnoty pytania oraz do organizowania, 
nadzorowania i wykonywania określonych działań. Urzędu, który będzie odpo-
wiedzialny za wdrożenie i dostarczenie zaplanowanych usług efektywnie, 
zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnie zarządzający ryzykiem.  
 

18. Proces zarządzania strategicznego dla gminy, powiatu czy województwa ma dwa 
podstawowe wymiary. Pierwszy – to podjęcie określonych decyzji strategicznych 
(planowanie), drugi – to przekształcenie tych decyzji w odpowiednie działanie. 
Działanie jest to wykonywanie określonego zadania. Zadanie zaś urzeczywistnia 
wyznaczony cel przy pomocy konkretnych środków i form.  

 
Tak więc pierwszym krokiem dobrego rządzenia na szczeblu lokalnym są dobrze 
zaprojektowane, odpowiadające na realne potrzeby obywateli usługi i interwen-
cje. Powinny one być dostarczone w odpowiednich ilościach oraz powinny posia-
dać odpowiednią jakość. Ponadto powinny one docierać do wszystkich, którzy 
tego potrzebują oraz przynosić określone i przewidywane skutki (na przykład 
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wpływanie na określone zachowanie czy też generowanie określonej zmiany). 
Ogólnie rzecz ujmując – powinny poprawiać jakość życia mieszkańców. 
 

19. Aby osiągnąć przedstawione powyżej cele, tak w kierownictwie jak i wśród pra-
cowników, musi istnieć wola zmian. Zmian w kierunku ciągłego usprawniania 
pracy urzędu. Skuteczne działanie urzędu wymaga umiejętności zarządzania 
zmianami, zarządzania zespołem pracowniczym oraz efektywnego planowania 
kierunków działania i sposobu realizacji zadań. Ta dbałość kierownictwa i 
pracowników urzędu o jego ciągły rozwój stanowi drugą przesłankę zbliżania się 
do modelowej jakości wzorowego urzędu. Celem tego rozwoju jest stopniowe 
dochodzenie do „idealnego” funkcjonowania urzędu, do pełnego wykonywania 
jego funkcji. Bardzo ważne przy tym jest rozwijanie instytucjonalnych oraz indy-
widualnych motywacji innowacyjnych do robienia czegoś inaczej, szukania, 
ryzykowania, rozwijania intelektu i wyobraźni. Wzorowe urzędy powinny bar-
dziej przypominać skutecznie działające, skierowane na osiąganie określonych 
celów oraz zarządzanie skomplikowanymi, wieloletnimi projektami firmy 
konsultingowe niż tradycyjne biuro. 
 

20. Ale, aby można było rozpocząć taką drogę zmian i ulepszeń, powinniśmy znać 
wzorzec dobrego, wzorowego urzędu który powinien stanowić punkt odniesienia 
dla konstrukcji własnego programu rozwoju instytucjonalnego oraz powinniśmy 
potrafić zdiagnozować i ocenić stadium rozwoju instytucjonalnego na którym 
znajduje się nasz urząd.  
 

21. Mało kto zdaje sobie sprawę z instytucjonalnej siły polskiego samorządu po prze-
prowadzonej w 1999 roku reformie. Gminy, powiaty i województwa zarządzają 
ok. 47 tysiącami jednostek organizacyjnych (w tym zakładami opieki zdrowot-
nej), w których, w skali kraju, zatrudnionych jest prawie dwa miliony osób. W 
samej administracji samorządowej pracowało w 2001 roku około 175 tys. osób, o 
45 tys. więcej niż w całej administracji rządowej. Przeprowadzona reforma oparła 
się na konstytucyjnej zasadzie pomocniczości jako podstawy organizacji państ-
wa. W ustrój Polski wpisano nowe, samodzielne podmioty, obdarzone prawem 
samodzielnego stanowienia kierunków podejmowanych działań publicznych 
poprzez aktywność lokalnych i regionalnych elit – w najlepszym tego słowa 
rozumieniu, oczywiście w granicach prawa i pod kontrolą wyborców.  
 

22. Działania na rzecz funkcjonalnej reformy administracji publicznej obserwuje się 
w Polsce już co najmniej od kilku lat. Znaczący udział mają tutaj partnerzy zew-
nętrzni. I tak, przegląd zasad oraz działań polskiej administracji dotyczących 
standaryzacji usług publicznych przedstawiony został w 2002 roku przez Projekt 
Umbrella, organizację konsultingową powołaną w 1990 roku przez rząd Polski i 
Organizację Narodów Zjednoczonych. Ponadto od 2001 roku, w ramach Progra-
mu Aktywizacji Obszarów Wiejskich finansowanego z pożyczki Banku Światowe-
go prowadzony jest projekt pod nazwą: „Budowanie potencjału instytucjonalnego 
administracji lokalnej i regionalnej”. U podstaw projektu leży przekonanie, że 
jednym z kluczowych czynników służących rozwojowi obszarów wiejskich jest 
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sprawna i efektywna administracja samorządowa, inicjująca i wspierająca dzia-
łania na rzecz ich modernizacji.  
 

23. Aby urzędy administracji samorządowej mogły wypełniać zadania na miarę istn-
iejących i pojawiających się potrzeb, konieczne jest wzmocnienie ich potencjału 
instytucjonalnego. Pod pojęciem tym rozumie się odpowiednie struktury 
organizacyjne, właściwe procedury działania, mechanizmy zapewniające udział 
społeczności lokalnej w zarządzaniu sprawami publicznymi oraz kompetentnych 
i sprawnych urzędników. Realizowany program wpisuje się w nurt budowania 
nowoczesnej administracji publicznej. Program ten nawiązuje m.in. do zasad 
„nowego zarządzania publicznego” i koncepcji współuczestniczenia obywateli w 
zarządzaniu sprawami publicznymi. Propagowane w ramach PRI zasady, mecha-
nizmy i instrumenty są od wielu lat stosowane – z pozytywnym skutkiem – w 
większości państw Europy Zachodniej oraz w USA i Kanadzie. Jednym z celów 
programu jest wypracowanie metody rozwoju instytucjonalnego jednostek admi-
nistracji publicznej, obejmującej analizę poziomu rozwoju instytucjonalnego, 
projektowanie zmian (usprawnień) instytucjonalnych oraz ich wdrażanie.  
 

24. Rzeczywista, pełna i skuteczna reforma funkcjonalna polskiej administracji pub-
licznej jest jeszcze przed nami. To, czego nam brakuje to poczucie konieczności 
takich zmian oraz siły i determinacji polityków w ich przygotowaniu i przepro-
wadzeniu. 
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Rozdział 2 
Zasady Programu Rozwoju Instytucjonalnego 
 
 
 
 
 

25. Opracowana w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej Akademii Ekono-
micznej w Krakowie, przy udziale kanadyjskich ekspertów z Canadian Urban 
Institute w Toronto, koncepcja Programu Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) 
jest interesującym sposobem na przybliżenie urzędu do opisanego w poprzednim 
rozdziale wzorca. Jej zastosowanie, a jeszcze lepiej – uznanie za stały element 
funkcjonowania urzędu – może bardzo pomóc na drodze do coraz lepszego wy-
pełniania przez urząd jego funkcji.  
 

26. Zanim zagłębimy się w szczegółowe materiały opisujące zasady PRI, warto spoj-
rzeć na całą metodę „z lotu ptaka”, zrozumieć jej założenia i mechanizm, a także – 
co bardzo ważne – zrozumieć co możemy osiągnąć dzięki PRI, a czego metoda ta 
nie zapewnia. PRI nie jest bowiem cudowną receptą na doskonały urząd. Jej 
celem jest stworzenie warunków dla dobrego funkcjonowania urzędu, lecz w 
ostatecznym rachunku o ocenie urzędu zadecyduje to, czy możliwości stworzone 
przez PRI zostaną wykorzystane.  

 
27. PRI dotyczy organizacji urzędu, a nie sposobu świadczenia poszczeólnych usług 

publicznych. Nie daje więc odpowiedzi na pytania o to, jak dobrze uczyć dzieci 
w szkołach, jak zapewnić sprawne funkcjonowanie transportu miejskiego, jak 
zapewnić utrzymanie czystości w mieście i estetycznego wyglądu zieleni miejs-
kiej. Wdrożenie PRI daje tylko organizacyjną „ramkę” dla dobrego wykonywania 
usług publicznych, pomaga w osiągnięciu wysokiej jakości świadczonych usług, 
ale jakości tej nie zapewnia.  

 
 Dalej decyduje dobra wola i fachowość przy świadczeniu usług. Dopiero połą-

czenie tych dwóch elementów daje to, o co naprawdę powinniśmy się starać. 
Sprawne wykonywanie usług publicznych przy nierozwiązanych problemach 
organizacyjnych jest bardzo trudne, ale osiągnięcie organizacyjnej perfekcji bez 
jednoczesnej poprawy sposobu obsługi mieszkańców to tylko sztuka dla sztuki. 
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28. Zasadnicza koncepcja PRI polega na uruchomieniu w urzędzie ciągłego, cyklicz-
nego procesu doskonalenia funkcjonowania urzędu, przebiegającego w następu-
jący sposób: 
 
      
  

Ocena stanu organizacji 
urzędu     

            
            
      
  

Sporządzenie planu  
zmian instytucjonalnych     

            
            
    
  Realizacja planu  

Bieżąca analiza 
i korekta planu  

           
 

29. Zgodnie z zamieszczonym na poprzedniej stronie schematem, metodę PRI tworzą 
następujące elementy: 

– procedura oceny poziomu rozwoju instytucjonalnego urzędu, 
– procedura konstrukcji właściwego programu rozwoju instytucjonalnego i 

zarządzania wykonaniem tego programu. 
 

30. Sposób przeprowadzenia oceny poziomu rozwoju instytucjonalnego urzędu jest 
oryginalnym produktem twórców metody PRI. Zaproponowany przez nich sys-
tem oceny opiera się na następujących zasadach. 
 
• Oceny stanu rozwoju dokonuje się rozpatrując odrębnie poszczególne 

aspekty pracy urzędu, nazwane przez Autorów obszarami zarządzania. 
Wyróżniono dziewięć obszarów: 

♦ Zarządzanie strategiczne i finansowe 
♦ Organizacja i funkcjonowanie urzędu 
♦ Zarządzanie kadrami 
♦ Usługi publiczne 
♦ Partycypacja społeczna i stymulowanie rozwoju społecznego 
♦ Stymulowanie rozwoju gospodarczego 
♦ Zarządzanie projektami 
♦ Współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego 
♦ Etyka i zapobieganie zjawiskom korupcji 

Ocena rozwoju w danym obszarze zarządzania może być dokonywana na podsta-
wie, lub kilku kryteriów oceny. Łącznie uwzględniono 20 kryteriów, na posz-
czególne obszary zarządzania przypada od 1 do 4 kryteriów.  

• Poziom rozwoju w danym obszarze zarządzania określany jest przez 
najniższe stadium osiągnięte dla poszczególnych kryteriów. Jeśli więc 
np. oceniając poziom rozwoju w obszarze „Zarządzanie kadrami” ustalono, 
że: 
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–  dla kryterium (podobszaru) „System rekrutacji personelu” osiągnięto 
poziom rozwoju określany jako stadium 2, 

– dla kryteriów: „System oceny i awansowania pracowników” oraz „Sys-
tem szkoleń i doskonalenia zawodowego” osiągnięto już stadium 3, 

to syntetyczną oceną dla całego obszaru zarządzania będzie stadium 2. 

• Nie ustala się (a – mówiąc dokładniej – nie ma potrzeby ustalania) synte-
tycznej oceny urzędu. Dla metody naprawdę istotne są oceny cząstkowe w 
wyróżnionych obszarach.  

• Przyjęta metoda oceny dla poszczególnych kryteriów zarządzania polega na 
sprawdzeniu czy, a jeśli tak – to w jaki sposób, są w urzędzie stosowane 
wybrane przez Autorów PRI narzędzia zarządzania. Tym terminem określa 
się zalecane przez Autorów procedury, których wykorzystanie w bieżącej 
pracy urzędu tworzy lepsze warunki do wypełniania przez urząd jego 
zadań. Opis tych narzędzi, będący jednym z ważniejszych efektów prac 
prowadzonych w MSAP, jest dodatkowym (por. s. 16) elementem metody 
PRI.  

 Przykładowymi narzędziami zarządzania są w metodzie PRI: 

– strategia rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, 
– budżet w układzie zadaniowym, 
– sformalizowany system opisu stanowisk pracy, 
– sformalizowany system rekrutacji pracowników, 
– katalog usług publicznych, 
– plan współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
– wieloletni plan finansowy 
– wewnętrzny kodeks etyki. 

• Ocena stopnia rozwoju jest dokonywana według zasady: im więcej nowych 
narzędzi zarządzania jest stosowanych w urzędzie i im bardziej jego stoso-
wanie ma charakter ciągły i stały, tym wyższa jest ocena rozwoju instytu-
cjonalnego. 

• Przyjęto pięciostopniową skalę ocen. Przydzielenie w metodzie PRI oceny 
„X” dla danego kryterium lub obszaru zarządzania opisuje się jako osiąg-
nięcie w danym obszarze X-tego stadium rozwoju, przy czym w stadium 1 
znajduje się urząd, którego sposób działania nie wykracza poza ustawowo 
określone wymagania, w stadium 5 stosowane są w „dojrzały” sposób 
wszystkie włączone do metody instrumenty zarządzania. Według autorów 
metody za „dojrzałe” (tego określenia nie ma w dokumentacji metody) zas-
tosowanie narzędzie zarządzania uznaje się sytuację, w której:  

– dane narzędzie zarządzania stosowane jest w sposób ciągły, 
– stosowanie narzędzia potwierdzono w sposób formalny, np. w formie 

uchwały organu stanowiącego, albo wewnętrznego zarządzenia orga-
nu wykonawczego, 
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– działanie narzędzia jest systematycznie analizowane, a wnioski z tej 
analizy wykorzystywane są do korygowania działania narzędzia. 

31. Podstawą do określenia oceny dla wybranego kryterium są tabele, zawierające 
opisy warunków, które muszą być spełnione w danym stadium rozwoju. Dla 
przykładu zobaczmy jak wygląda taka tabela, odpowiadająca kryterium nr 15 
„Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi”, będącego jednym z trzech 
kryteriów dla obszaru „Partycypacja społeczna i stymulowanie rozwoju społecz-
nego”.  
 
 

 
Źródło: J. Bober, S. Mazur (red.), B. Turowski, M. Zawicki, Rozwój instytucjonalny. Poradnik 
dla samorządów terytorialnych, MSAP AE, Kraków 2004, s.  
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32. Tabele z opisami stadiów uzupełnione są zestawami szczegółowych pytań, ułat-
wiających precyzyjne zakwalifikowanie urzędu do odpowiedniego stadium. 
Kwestionariusz składa się głównie z pytań, na które odpowiada się „tak” lub 
„nie”. Dla każdego pytania w kwestionariuszu określono numer stadium, dla 
osiągnięcia którego konieczna jest już odpowiedź „tak”. 

 
Fragment kwestionariusza dla kryterium „Współdziałanie z organizacjami poza-
rządowymi” przedstawiono poniżej. Zacienione pola oznaczają stadium, dla 
którego wymagana jest pozytywna odpowiedź. 
 

 
 

33. Dokonana w opisany powyżej sposób ocena rozwoju instytucjonalnego urzędu 
(trzeba przyznać, że dość pracochłonna) jest podstawą do sporządzenia właś-
ciwego planu rozwoju instytucjonalnego. Plan ten jest zestawem zamierzeń, jakie 
należy podjąć, by w pewnym określonym czasie (najlepsza wydaje się perspek-
tywa od roku do 2 lat) podwyższyć poziom rozwoju instytucjonalnego, czyli – 
używając języka metody PRI – przenieść urząd na wyższe stadium. 
 

34. Technika tworzenia planu rozwoju instytucjonalnego polega na tym, by sporzą-
dzić wykaz przedsięwzięć, które – zgodnie z opisem poszczególnych stadiów 
rozwoju w poszczególnych obszarach zarządzania poprawią aktualną ocenę, Jeśli 
więc w wyniku oceny stwierdzono np., że w obszarze zarządzania „Zarządzanie 
kadrami” zakwalifikowaliśmy nasz urząd do stadium nr 2, to należy, porównując 
opisy stadiów 2 i 3, ustalić co należy zrobić, by „awansować” do stadium 3. 
Powtórzenie takiego postępowania dla wszystkich obszarów i kryteriów zarzą-
dzania – poza tymi, w których osiągnęliśmy już stadium 5 – da nam pierwszą, 
wstępną wersję planu rozwoju.  
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35. Realizacja tak skonstruowanego planu rozwoju  dałaby urzędowi duże korzyści – 
w krótkim okresie nastąpiłaby poprawa funkcjonowania wszystkich istotnych 
elementów pracy urzędu. Niestety, zwykle taki plan jest całkowicie nierealny ze 
względu na ograniczone zasoby finansowe i – częściej – kadrowe. Wdrażanie no-
wych metod zarządzania jest zwykle dość pracochłonne, a nie można przecież 
dopuścić do tego, by nasze ambitne zamierzenia mające na celu udoskonalenie 
pracy urzędu sparaliżowały go. Byłaby to kompromitacja metody i zaprzeczenie 
jej celów. 
 

36. Trzeba więc dokonać wyboru tylko niektórych przedsięwzięć. Aby to uczynić 
należy: 

– ustalić najpierw które przedsięwzięcia powinniśmy uznać za wiodące i 
przedsięwzięcia te włączyć do skorygowanego planu; ustalając priorytety 
powinniśmy brać przede wszystkim pod uwagę zadania, które rozwiązują 
najpoważniejsze problemy urzędu,  

– ocenić zdolność do równoległego wykonywania innych zadań z zakresu 
PRI i włączyć je do planu. 

 
37. Nie ma ścisłych zasad wyboru zadań do planu. Sformułujmy jednak kilka ogól-

nych zaleceń odnoszących się do tej kwestii. 
 
• Za zadania priorytetowe uznać należy przede wszystkim te, których 

wdrożenie poprawi pracę urzędu tam, gdzie obecnie urząd oceniany jest 
najgorzej – podstawą wyboru powinny przy tym być zarówno wyniki 
oceny dokonanej w ramach programu PRI, jak i inne dostępne informacje o 
tym, co jest np. tematem najczęstszych skarg obywateli. 

• Możliwości równoległego wykonywania kilku zadań jednocześnie należy 
szacować bardzo ostrożnie. Lepiej jest przyjąć program bardziej ogra-
niczony i – jeśli jego realizacja będzie przebiegało sprawnie – zakończyć 
wykonywanie programu przed czasem, niż próbować bez powodzenia 
działać na wielu frontach. 

• Planując konkretne przedsięwzięcia należy je dostosowywać do specyfiki 
własnej jednostki samorządu terytorialnego i własnego urzędu. Inaczej 
wyglądać muszą na przykład procedury porozumiewania się z mieszkań-
cami i ich organizacjami w małej gminie wiejskiej, a inaczej – w wielkim 
mieście 

 
38. PRI nie może być programem realizowanym przez kierownictwo urzędu, lecz 

musi być przedsięwzięciem angażującym wszystkich pracowników. Nie jest to 
proste – dla znacznej części pracowników wdrożenie PRI będzie rewolucją, którą 
będą odbierali jako osobiste zagrożenie. Dlatego ważną częścią  programu 
wdrożenia PRI jest dokładne wyjaśnienie pracownikom celów i zasad PRI, przed-
stawienie spodziewanych efektów nowych zadań, jakie będą mieli do wykonania 
po zmianach, jakie w wyniku PRI zajdą w urzędzie. Przystępując do realizacji 
PRI musimy pamiętać, że to, co pożyteczne dla obywateli – klientów urzędu, nie 
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musi spotkać się z entuzjazmem pracowników. Ich obaw nie można też traktować 
jako bezzasadnych – wdrożenie każdego z nowych narzędzi zarządzania 
uwzględnionych w PRI będzie wymagało przed pracownikami nowe wymagania.  

 
Dla wielu dostosowanie się do tych wymagań nie będzie łatwe i ten fakt musimy 
koniecznie uwzględnić przy tworzeniu planu rozwoju instytucjonalnego. 
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Rozdział 3   
Wdrażanie PRI – cele i efekty 
 
 
 

39. W rozdziale tym zajmiemy się poszczególnymi obszarami zarządzania, wymie-
nionymi na s. 16. W dziewięciu krótkich szkicach spróbujemy uzasadnić 
znaczenie poszczególnych obszarów dla sprawnego działania urzędu,  
zasygnalizować najważniejsze problemy, jakie mogą się pojawić przy wdrażaniu 
proponowanych w metodzie PRI rozwiązań, wreszcie – pokazać potencjalne 
efekty ich wdrożenia. 
 
 
3.1.  Zarządzanie strategiczne i finansowe 
 
 

40. Celem zarządzania strategicznego i finansowego w JST jest zapewnienie jak 
najlepszego wykorzystania środków (finansowych i rzeczowych), którymi 
dysponuje – albo może dysponować – jednostka samorządu, dla wypełniania 
bieżących i przyszłych zadań na rzecz wspólnoty samorządowej. W zarządzaniu 
środkami publicznymi nie idzie więc o to, by – tak jak w firmach komercyjnych – 
by pomnażać posiadane zasoby i osiągać możliwie duże nadwyżki finansowe, ale 
o to, by jak najlepiej wykonywać przypisane administracji samorządowej 
zadania. Gmina obiektywnie bogata, dysponująca dużymi środkami, której 
mieszkańcy nie są zadowoleni ze sposobu wykonywania przez administrację jej 
zadań, jest zazwyczaj gminą, której finanse są źle zarządzane.  
 
To najważniejsza prawda, o której trzeba pamiętać zarządzając – zarówno w 
sposób operatywny, jak i w dłuższym horyzoncie – finansami samorządowymi. 
Posiadanie znacznych środków finansowych, bezpieczeństwo finansowe, duże 
inwestycje, wysokie płace pracowników administracji, mają sens tylko wtedy, 
gdy przekładają się na wysoki standard pracy administracji, a mówiąc dokładniej 
– na wysoki standard usług, jaki administracja, działająca przecież w imieniu i z 
upoważnienia całej wspólnoty, może tej wspólnocie zaproponować i zrealizować.  
 

41. Zarządzanie finansami nie jest celem samym w sobie – jest tylko środkiem reali-
zacji podstawowych zadań administracji samorządowej. A mimo to sposób 
prowadzenia przez władze jednostki samorządu terytorialnego to jeden z 
czynników, od których w największym stopniu zależy ocena władz 
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samorządowych przez członków wspólnoty samorządowej. Dzieje się tak przede 
wszystkim dlatego, że od sposobu, w jaki administracja samorządowa zarządza 
finansami zależą obiektywne możliwości dobrego wykonywania zadań 
samorządowych – lepsze zarządzanie oznacza więcej środków do dyspozycji i 
większe szanse (ale tylko szanse – trzeba je jeszcze umieć wykorzystać) na 
zapewnienie dobrej jakości obsługi obywateli. 
 

42. Ale jest i drugi powód, dla którego sposób zarządzania finansami jest tak ważny 
– otóż dla mieszkańców to, w jaki sposób ich przedstawiciele zarządzają ich 
pieniędzmi jest jednym z głównych kryteriów oceny wiarygodności i rzetelności 
władz samorządowych. 
 
Środki, którymi dysponuje administracja (każdego szczebla) nie zostały przez tą 
administrację wypracowane (zarobione), lecz prawie w 100% pochodzą z 
podatków obywateli2, którzy mają prawo żądać oszczędnego, efektywnego 
gospodarowania pieniędzmi pochodzącymi z ich dochodów. Właściwe 
gospodarowanie środkami publicznymi jest więc z jednej strony wyrazem 
szacunku dla pracy obywateli, których praca tworzy dochodu samorządu, z 
drugiej – jest prawem mieszkańców wspólnoty samorządowej, prawdziwego 
właściciela tych środków.  
 

43. Jak powinna zatem być zorganizowana gospodarka środkami finansowymi w 
jednostce samorządu terytorialnego? Nie wgłębiając się w techniczne procedury 
zarządzania finansami, spróbujmy wskazać najważniejsze cechy skutecznego 
zarządzania finansowego. 
 
3.1.1.  Żądać efektów za wydatki 
 

44. Pierwszą i najważniejszą zasadą jest ścisłe powiązanie gospodarki finansowej z 
celami i zadaniami jednostki. Wszelkie decyzje finansowe, zarówno te dotyczące 
rocznego budżetu, jak i odnoszące się do dłuższych okresów, muszą mieć za 
podstawę dobrze określoną wizję celów i zadań. Budżet nie powinien być tylko 
instrumentem uporządkowanego wydawania pieniędzy – budżet ma być 
instrumentem osiągania celów przy pomocy pieniędzy. Wydatki mają sens tylko 
wtedy, gdy dzięki nim coś osiągamy. Planując i rozliczając dochody i wydatki 
budżetowe musimy stale zestawiać wydatki i efekty, a istota planowania 
budżetowego (i szerzej – istota zarządzania wszystkimi środkami, jakimi 
dysponujemy) polega na szukaniu odpowiedzi na pytanie: 

Ile możemy osiągnąć wykorzystując posiadane środki? 

Jeśli takie pytanie nie padnie, możemy być pewni, że będziemy wydawali 
publiczne pieniądze nieefektywnie. Układ musi być jasny – każdy kto dysponuje 
środkami publicznymi musi wiedzieć, że otrzymał prawo dysponowania pewną 
                                                             
2 Zauważmy, że odnosi się to również do dochodów z majątku jednostki. Na to, by majątek 
mógł przynosić dochody musi najpierw powstać – a źródłem środków na tworzenie 
majątku samorządowego są też podatki. 
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kwota i jest zobowiązany do osiągnięcia za tą kwotę konkretnych efektów. Lepiej 
jest przekroczyć o 10% planowane wydatki i zrealizować wszystkie założone 
zadania, niż zmieścić się w budżecie i wykonać połowę zadań – oczywiście 
jeszcze lepiej jest wtedy, gdy budżet nie jest przekroczony, a założone cele – 
osiągnięte.  
 

45. Gdy planujemy inwestycje sprawa jest w miarę prosta – mamy do zbudowania 
konkretny obiekt, na ten cel przeznaczamy określoną kwotę i wyznaczamy termin 
zakończenia zadania. Rzecz w tym, by tak samo podchodzić do wydatków 
bieżących – przeznaczamy np. w budżecie ustaloną kwotę na funkcjonowanie 
urzędu gminy i określamy, jaki standard usług świadczonych przez ten urząd jest 
wymagany. Gdy chcemy uzasadnić wzrost wydatków na oświatę, musimy 
wykazać co „kupimy” za dodatkowe środki – większe bezpieczeństwo uczniów w 
szkole, lepsze wyniki w nauce, lepsze wskaźniki zdrowotne, itd.  
 

46. Podsumujmy – budżet musi być dokumentem, który nie tylko upoważnia władze 
samorządowe do dysponowania środkami publicznymi, ale i zobowiązuje je do 
osiągnięcia możliwie dokładnie określonych celów. Cele te muszą przy tym 
dotyczyć bezpośrednio świadczeń na rzecz mieszkańców. Nie jest więc celem ani 
zwiększenie zatrudnienia w urzędzie, ani poprawa wyposażenia urzędu, ani 
przeznaczenie większych środków na utrzymanie porządku w mieście. Cele to 
lepsza obsługa obywateli w urzędzie i czyste ulice. Jeśli tego nie zobaczymy, 
musimy uznać, że władza gospodaruje publicznymi pieniędzmi źle – nawet jeśli 
wykonamy dokładnie 100% dochodów i 100% wydatków. 
 

47. Budżet powinien być ściśle powiązany ze strategią rozwoju jednostki. 
Powiązanie to powinno być dwukierunkowe – z jednej strony budżet powinien 
być dokumentem umożliwiającym realizację strategii (a więc pozwalającym na 
sfinansowanie przedsięwzięć uznanych w strategii za najważniejsze dla rozwoju 
jednostki), z drugiej – budżet powinien weryfikować strategię. Strategia, której ze 
względów finansowych nie można zrealizować jest mało użyteczna. Oczywiście 
lepiej kreśli się plany rozwojowe gdy nie musimy ich konfrontować z 
rzeczywistymi możliwościami (nie tylko finansowymi), jeśli jednak strategia ma 
być długookresowym planem działania, drogowskazem dla polityki całej jed-
nostki, to powinna ona być realna. 
 
3.1.2.  Myśleć o przyszłości 
 

48. Dostosowując budżet i inne plany finansowe do strategii rozwoju musimy pamię-
tać o tym, że oprócz celów, które chcemy osiągnąć, jednostka ma zadania, które 
musi wykonać. W budżecie muszą więc być uwzględnione zarówno środki na te 
zadania, które decydują o charakterze strategii (i które przez władze jednostek są 
często uważane za najważniejsze), jak i wydatki na „szare”, codzienne zadania. 
Dobre wyważenie proporcji między tymi dwiema częściami budżetową – 
„rozwojową” i „codzienną” to również jedna z ważnych cech dobrej gospodarki 
finansowej. Określając tę proporcję musimy pamiętać, że na przedsięwzięcia 
rozwojowe możemy przeznaczyć tyle – i tylko tyle – ile pozostaje nam środków 
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po zaspokojeniu potrzeb codziennego, bieżącego funkcjonowania jednostki. 
Budżet nie może służyć temu, by zaspokajać ambicje władz, chcących 
ufundować sobie – za publiczne pieniądze – pomnik swych osiągnięć.  
 

49. Budżetowe przepisy narzucają działanie na zasadzie „od stycznia do grudnia”, 
wyborczy kalendarz – działanie „od wyborów do wyborów”. Chcąc rozsądnie 
działać musimy jednak patrzyć nieco dalej. Łatwo bowiem wskazać takie 
problemy finansowe, które można rozsądnie rozwiązać tylko wtedy, gdy 
planujemy nasze przedsięwzięcia i ich finansowanie na wiele lat naprzód. Tak 
jest np. z inwestycjami (zestaw inwestycji, które chcielibyśmy zrealizować 
wymaga zwykle środków, których w jednym roku nie jesteśmy w stanie 
wygospodarować), wiele zadań inwestycyjnych wymaga dla ich realizacji kilku 
lat. Jeśli procesów inwestycyjnych nie zaplanujemy na wiele lat naprzód, to 
ryzyko przykrych niespodzianej jest bardzo duże. Podobnie jest z zadłużaniem 
się – możemy to zrobić bezpiecznie tylko wtedy, gdy zbadamy perspektywy 
spłacenia zaciąganego długu – a to wymaga już budowania prognoz na wiele lat 
w przód. 
 

50. Musimy jednocześnie pamiętać, że warunki i potrzeby zmieniają się. Nawet jeśli 
dziś obywatele są zadowoleni z tego, w jaki sposób ich samorządowe władze 
wywiązują się ze swoich obowiązków, to za kilka lat potrzeby i wymagania 
mieszkańców będą już inne – i musimy się do tego, co będzie nieustannie się 
dostosowywać. A to oznacza, że pamiętając o konieczności wykonywania 
bieżących zadań musimy jednak myśleć o przyszłości. To być może największy i 
najtrudniejszy problem zarządzania finansowego: jak pogodzić bieżące 
obowiązki z budowaniem podstaw do wykonywania innych, nowych zadań w 
przyszłości. 
 
 3.1.3.  Szukać najtańszych rozwiązań 
 

51. Druga zasada dobrego zarządzania finansami samorządowymi (i nie tylko samo-
rządowymi) brzmi:  

Zanim wydasz pieniądze, zastanów się, czy nie da się wydać mniej 

Nie chodzi oczywiście o tradycyjne „oszczędzanie” według hasła: „byle jak, ale 
za to jak tanio”), któremu zawdzięczamy np. drogi, które powinno się 
remontować co rok, dyletantów tam, gdzie potrzebni są fachowcy („a wiesz, ile 
taki fachowiec kosztuje?”) oraz wiele innych, podobnych zjawisk. Takie 
oszczędzanie jest naprawdę wyjątkowo kosztowne. Rzecz polega więc nie na 
tym, by obniżyć wydatki kosztem obniżenia jakości, albo przez ich przerzucenie 
na dalsze lata, ale na autentycznej analizie możliwości osiągnięcia tego samego 
efektu mniejszym kosztem. 
 

52. Jak poszukiwać oszczędności – to zależy od konkretnego problemu. Można 
jednak wyliczyć kilka najważniejszych pytań, które powinny być zadane przed 
ustaleniem wydatków na jakiekolwiek zadanie.  
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53. Pierwsze – czy wydatek, który zamierzamy ponieść, jest w ogóle potrzebny? In-
nymi słowy – czy jego dokonanie przybliża nas do osiągnięcia naszych celów, 
czy też został zaplanowany dlatego, że „zawsze tak robiliśmy”. Odpowiedź na to 
pytanie blisko wiąże się z omówioną wcześniej zasadą „żądaj efektów za 
wydatki”. Zwykle większe oszczędności można poczynić eliminując 100% 
zbędnych wydatków (nawet jeśli nie są one duże), niż usiłując obniżyć o 5 albo 
10% wydatki, które są naprawdę potrzebne. „Wycinanie” całych zbędnych 
wydatków to metoda na pozór dość brutalna, ale bardzo skuteczna – zwłaszcza 
jeśli dobrze zagospodarujemy znalezione w budżecie wolne środki. 
 

54. Drugie – czy musimy ze środków publicznych ponieść wszystkie koszty plano-
wanego zadania? Umiejętność znajdowania chętnych do współfinansowania 
wykonywanych przez nas zadań. Oczywiście, by móc liczyć na takie zewnętrzne 
wsparcie, musimy umieć dobrze sprzedać nasze pomysły i propozycje, a przede 
wszystkim pamiętać, że współpraca z zewnętrznym partnerem musi być 
korzystna dla obu stron. Nastawiajmy się na szukanie partnerów, a nie 
dobroczyńców – to znacznie częściej daje efekty. 
 

55. Pytanie trzecie – jak zorganizować wykonanie zadań, na które zaplanowaliśmy 
wydatki? Powinniśmy tu rozważyć co najmniej trzy możliwości: 

– wykonywać zadanie siłami urzędu, przy pomocy własnych pracowników, 
– powołać odrębną, podległą jednostkę organizacyjną i powierzyć jej 

wykonanie zadania, 
– zlecić zadanie innemu wykonawcy. 

Oczywiście nie w każdym przypadku w grę wchodzą wszystkie trzy możliwości 
– nie możemy np. zlecić zewnętrznemu wykonawcy pewnych czynności urzędo-
wych. Zwykle jednak wybór i bardzo często rzetelna analiza prowadzi nas do 
wniosku, że zlecenie zadania jest tańsze niż wykonanie go własnymi siłami. 
Zlecanie zadań ma liczne zalety, z których wymienić można chociażby następu-
jące. 
 
• Zlecanie zadań zwalnia nas z konieczności ciągłego zatrudniania osób, któ-

rych umiejętności mogą być wykorzystywane tylko czasowo, przy wyko-
nywaniu konkretnych zadań. 

• Wbrew temu, jak się często uważa, egzekwowanie dobrej jakości wykona-
nia zadania jest łatwiejsze, gdy mamy do czynienia z zewnętrznym wyko-
nawcą. 

• Zlecając zadanie (a dokładniej – przystępując do wyboru zleceniodawcy) 
uruchamiamy mechanizm konkurencji, a to zwykle pozwala na obniżenie 
ceny. 

 
Podobne zalety ma zlecenie zadań własnej, odrębnej jednostce, choć tu problemy 
są już znacznie większe.  
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56. Wreszcie – na koniec – czy wydatek ten będzie realizowany właśnie w tym roku? 
Nie ma sensu obciążać budżetu wydatkami, których po prostu nie zdążymy 
zrealizować w danym roku. W unikaniu takich błędów bardzo pomoże nam dobre 
rozplanowanie zadań, zwłaszcza tych, które mają charakter złożonych, długo-
trwałych projektów. 
 
 3.1. 4.  Działać jawnie 
 

57. Jawność i przejrzystość gospodarki finansowej to trzecia zasada. Przestrzeganie 
tej zasady jest nie tylko konstytucyjnym obowiązkiem wszelkich władz 
publicznych, ale i jednym z podstawowych warunków dobrego zarządzania. 
 

58. Przede wszystkim jawność i przejrzystość finansów samorządowych jest jednak 
prawem obywateli, a nie wyrazem dobrej woli i otwartości władz. To podatki 
obywateli tworzą finansowy potencjał urzędu, to w ich imieniu władze 
samorządowe zarządzają zgromadzonymi środkami. Odmowa prawa swobodne-
go dostępu do informacji o tym, jak ten zarząd jest sprawowany, jest – w 
pewnym sensie – zawłaszczeniem publicznych pieniędzy, nawet wtedy, gdy nie 
wiąże się to z osiąganiem jakichkolwiek osobistych korzyści przez osoby 
zarządzające finansami. 
 

59. Bez jawności finansów publicznych nie ma społecznej kontroli działalności 
władz samorządowych, a kontrola taka jest niezbędna z co najmniej z kilku 
powodów: 

– aby zapewnić zgodność prowadzonej polityki finansowej z potrzebami i 
oczekiwaniami mieszkańców, 

– aby wzmocnić nacisk na rzetelne prowadzenie spraw finansowych, 
– wreszcie, co równie ważne jak powody wymienione powyżej, aby budować 

zaufanie społeczności do wybranych przez siebie władz.  
 

60. Faktyczna jawność finansów publicznych wymaga aktywnej postawy urzędu. Nie 
wystarczy powiedzieć „pytajcie o jakiekolwiek dokumenty, a my je Wam 
pokażemy”. Przeciętny obywatel nie musi nawet wiedzieć, o jakie dokumenty 
powinien pytać, by uzyskać interesujące go informacje, nie musi też mieć 
przygotowania zawodowego potrzebnego do zrozumienia tych dokumentów. To 
urząd musi zadbać o to, żeby obywatel mógł zrozumieć co dzieje się z jego 
pieniędzmi. Oczywiście przygotowanie „po ludzku” napisanych materiałów 
wyjaśniających problemy finansowe (np. przygotowanie przyjaznego dla 
czytelnika omówienia budżetu) jest bardziej skomplikowane niż „odwalenie 
jawności” przez przyklejenie uchwalonego budżetu na tablicy ogłoszeń i 
wpisanie go do Biuletynu Informacji Publicznej – ale dopiero wtedy, gdy władza 
sama stara się być zrozumiana, osiągamy faktyczną jawność finansów 
publicznych. 

 
61. Do pełni szczęścia potrzebna jest jeszcze przejrzystość finansów publicznych. 

Tym słowem określa się sytuację, w której znane są nie tylko wyniki finansowe, 
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a więc skutki podejmowanych decyzji, ale również jasne jest kto i dlaczego takie 
decyzje podejmował. Przejrzystość finansów publicznych wymaga więc 
spełnienia dwóch podstawowych warunków: 

– jasno musi być określony (i publicznie znany) podział zadań i kompetencji, 
– jasno muszą być określone (i publicznie znane) zasady, na jakich decyzje te 

są podejmowane. 
  

Obywatel ma prawo nie tylko do tego, by wiedzieć, że stowarzyszeniu X przy-
znano dotację w wysokości 50.000 zł. Ma też prawo wiedzieć kto podjął decyzję 
o przyznaniu dotacji właśnie w takiej wysokości i właśnie temu stowarzyszeniu.  
 

62. Znaczna część urzędników (bynajmniej nie tylko samorządowych) uważa jawność i 
przejrzystość finansów publicznych za coś, co z jednej strony ogranicza ich kom-
petencje, z drugiej – zasadniczo utrudnia pracę. Na takie myślenie zwykle trudno 
coś poradzić, ale poddawać mu się – nie wolno. 
 
 3.1.5.  Szanować pieniądze podatników 
 

63. Poszanowanie dla pieniędzy podatników przejawiać powinno się przede wszyst-
kim w rzetelnym prowadzeniu spraw finansowych. Dbałość o dobre wykorzys-
tanie środków musi się przejawiać w starannym podejściu do spraw dużych i ma-
łych. Daje to wymierne efekty finansowe, ale – co równie ważne – pokazuje, że 
osoby dysponujące samorządową kasą starają się maksymalnie wykorzystać po-
siadane zasoby dla dobra całej społeczności.  
 

64. Wrażenia rzetelności nie można budować akcjami na pokaz. Widać ją natomiast 
w codziennym działaniu. Tylko dla przykładu wymieńmy więc kilka spraw, o 
których należy pamiętać, by zasłużyć na opinię rzetelnego gospodarza publicz-
nych pieniędzy. 
 
• Wyposażenie urzędu i wynagrodzenia pracowników muszą być dostosowa-

ne do finansowego standardu społeczności. Nie może być tak, że pracow-
nicy urzędu, w końcu utrzymywani przez podatników, są finansową elitą 
miejscowości. Prezentując budżet i inne plany finansowe wyraźnie trzeba 
rozdzielać wydatki administracji od pozostałych wydatków.  

• Dochody budżetowe muszą być starannie egzekwowane. Podatnicy wiedzą, 
że uchylający się od płacenia żyją ich kosztem i mają prawo wymagać od 
swoich władz, by ich przed tym chroniły. 

• Nie wolno lekceważyć nawet małych oszczędności i małych dochodów – 
np. choćby niewielkich kwot, jakie może nam przynieść lokowanie 
wolnych środków. 

• Bezwzględnie i wręcz demonstracyjnie należy przestrzegać formalnych 
procedur dotyczących wydatków publicznych – zwłaszcza tych, które 
wiążą się z wynagrodzeniami pracowników, dotacjami i zakupami. 
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• Jeśli zdarzyły się nieprawidłowości w finansach – nie ukrywać tego. Lepiej 
od razu poinformować społeczność o takim fakcie i wyjaśnić, jakie kon-
kretne działania podjęliśmy by wyegzekwować odpowiedzialność za 
nieprawidłowości i uniknąć ich w przyszłości.   

 
 3.1.6.  Kontrolować i dać się kontrolować 
 

65. Zarządzanie finansami musi odbywać się pod stałą kontrolą. Głównym zadaniem 
kontroli nie jest przy tym – jak się dość powszechnie sądzi – łapanie i karanie 
winnych różnych finansowych przewinień. Podstawowym zadaniem kontroli jest 
wskazywanie nieprawidłowości, by – jeśli to możliwe – natychmiast skorygować 
błędne działanie, a jeśli na to jest już za późno – by wskazać sposoby unikania 
takich błędów w przyszłości 
 

66. Prawidłowo działający system kontroli musi obejmować: 

– kontrolę wewnętrzną, której głównym zadaniem jest wyprzedzające wy-
krywanie błędów,  

– kontrolę zewnętrzną, dokonywaną ex post, której zadaniem jest wydanie 
niezależnej opinii o sposobie prowadzenia gospodarki finansowej i wskaza-
nie niezbędnych działań korygujących. 

Z pewnym uproszczeniem można powiedzieć, że kontrola wewnętrzna służy 
głównie samemu urzędowi (jest elementem zarządzania urzędem), kontrola zew-
nętrzna ma dać społeczności fachową ocenę działania urzędu w sprawach finan-
sowych. 
 

67. Stosunki między kontrolowanym i kontrolującymi nigdy nie są proste. Jeśli 
jednak obie strony zrozumieją zadania partnera i własną rolę, nielubiana kontrola 
okaże się nie taka straszna, a jej efekty będą szybko widoczne. To wymaga 
jednak dobrej woli obu stron – musimy jak najszybciej odejść od myślenia, 
którego symbolem może być fakt, że dla wielu kontrolerów fakt, iż nie 
stwierdzono nieprawidłowości nazywa się „negatywnym wynikiem kontroli”. 
 
 3.1.7.  Uczyć się na własnych błędach 
 

68. Nie ma planowania finansowego i zarządzania finansami bez mniejszych lub 
większych błędów i pomyłek. Ważne jest jednak, by z tych błędów wyciągać 
wnioski. Dlatego niezbędnym elementem dobrego systemu zarządzania 
finansami jest analizowanie własnej działalności. Jeśli planując np. wpływy z 
podatku od nieruchomości pomylimy się w pewnym roku o 10%, to nie jest to 
powód do dumy, ale też nie jest to katastrofa. Powinniśmy jednak ustalić jakie 
były przyczyny takiego błędu i stosowane dotychczas procedury korygować. Jest 
to praca, która nigdy się nie kończy (zawsze można coś zrobić jeszcze lepiej), ale 
bez jej podjęcia będziemy tylko dreptać w miejscu.  
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3.2.  Organizacja i funkcjonowanie urzędu 
 
 

69. W polskim społeczeństwie panuje przekonanie, że władza publiczna nie zawsze 
jest świadoma rzeczywistych potrzeb obywateli. Od administracji publicznej lu-
dzie oczekują zwiększenia efektywności działania, przy równoczesnym obniżeniu 
kosztów. Coraz częściej od swych władz wymagają również przejrzystości proce-
su zarządzania i przyjęcia przez administrację odpowiedzialności za własne dzia-
łania. Coraz śmielej domagają się, by administracja była nie władzą nad społe-
czeństwem, lecz służbą dla społeczeństwa  
 
3.2.1.   Wyzwania wobec administracji 
 

70. Do takiego nowego myślenia obywateli administracja musi się dostosować. Pop-
rawa efektywności i sprawności działania jednostek organizacyjnych samorządu 
terytorialnego, tak szczebla lokalnego jak i regionalnego, stała się wyzwaniem 
chwili. Konieczne jest szybkie uruchomienie procesu ciągłego doskonalenia po-
tencjału instytucjonalnego jednostek organizacyjnych wykonujących usługi 
publiczne. Stworzy to warunki do stałego podnoszenia zdolności do realizacji  
określonych prawem oraz rzeczywistymi potrzebami mieszkańców celów oraz 
zadań szczegółowych, a co za tym idzie do skutecznego i efektywnego ich wyko-
nywania. Zarządzanie zasobami publicznymi musi być coraz lepsze. 
 

71. Poprawa efektywności i sprawności działania samorządów terytorialnych powin-
na przynieść rzeczywiste i wymierne efekty w postaci wyższego standardu i ja-
kości działań służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców (rea-
lizacja usług) oraz zarządzania projektami (udział w rozwoju cywilizacyjnym), a 
co za tym idzie powinna dać wymierne i dostrzegalne korzyści dla mieszkańców.  
 

72. Wymagania mieszkańców – członków wspólnoty samorządowej, w stosunku do 
organów samorządu oraz urzędu i innych jednostek organizacyjnych, stale rosną. 
Wynika to tak z rosnącej świadomości swoich praw, jak i z możliwości porów-
nania jakości świadczonych usług z jakością takich samych usług w sąsiednich 
samorządach i w innych, wysoko rozwiniętych krajach.  

 
73. Z usługami publicznymi jest podobnie, jak z budową i modernizacji dróg. Zwięk-

szenie ich przepustowości nigdy nie nadąża za wzrostem liczby samochodów, co 
powoduje wrażenie „stania w miejscu”. Również podwyższanie standardu dzia-
łań administracji ledwo nadąża za zwiększającą się świadomością mieszkańców. 
Mamy do czynienia z ciągłym procesem zmiany, będącej de facto dostosowywa-
niem się do rosnących wymagań co do efektywności, skuteczności czy wydaj-
ności działań. Wczorajsze innowacje dzisiaj są standardem, na który nikt nie 
zwraca uwagi. Ci, którzy stoją w miejscu nie pracując nad zwiększeniem swojej 
skuteczności działania, w rzeczywistości cofają się. 
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74. W dzisiejszych czasach władza publiczna podlega coraz większym naciskom na 
osiąganie lepszych wyników przy wykorzystaniu mniejszej ilości zasobów. Dla-
tego, aby zwiększyć (lub co najmniej zachować) dotychczasowe znaczenie i sku-
teczność, w zmieniających się czasach, urzędy muszą uczyć się z szybkością, co 
najmniej równą szybkości występowania zmian w otoczeniu. Wprowadzenie 
zasady rutynowego zbierania informacji zwrotnej od „klientów” administracji 
oraz reagowanie na wnoszone uwagi szybkimi decyzjami, w sposób zasadniczy 
zmienia jakość relacji w społeczności lokalnej. Władze uzyskują w ten sposób 
zaufanie obywateli oraz poczucie panowania nad sytuacją. Mieszkańcy czują, że 
posiadają rzeczywisty wpływ na podejmowane decyzje. Dialog staje się rzeczy-
wistym a nie pozorowanym narzędziem demokracji. 
 
3.2.2.   Rola urzędu w strukturze organizacyjnej JST 
 

75. Urząd (gminy, powiatu, marszałkowski) – zwany dalej „urzędem” – będący apa-
ratem pomocniczym organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego 
(gminy, powiatu, województwa), jest jedną z ważniejszych jednostek organiza-
cyjnych samorządu terytorialnego. Oprócz urzędu, jednostka samorządu tery-
torialnego (w zależności od rodzaju jednostki oraz jej wielkości) posiada zwykle 
od kilku do kilkuset innych jednostek organizacyjnych, będących jednostkami 
sektora finansów publicznych oraz jest organem założycielskim dla jednostek 
posiadających osobowość prawną, (np. dla samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej)3. Jednak to przy pomocy urzędu – jako swego aparatu 
pomocniczego – organ wykonawczy JST wykonuje wiele swoich zadań oraz – co 
istotne – sprawuje funkcję zwierzchnika (bądź organu założycielskiego) innych 
jednostek organizacyjnych wykonujących zadania przypisane samorządowi. 
Również obsługa organu uchwałodawczego JST oraz jej wewnętrznych organów 
sprawowana jest zwykle w ramach urzędu. 
 

76. Można i należy patrzeć na sprawowanie władzy publicznej (na obszarze gminy, 
powiatu bądź województwa) jako na sposób realizacji – na określonym obszarze 
– dobra wspólnego. Aby to osiągnąć, organy władzy publicznej winny najpierw 
wskazać strategiczne cele (w obszarze zarządzania sprawami publicznymi), które 
chcą osiągnąć. Następnym krokiem powinno być wskazanie jak (przy pomocy 
jakich narzędzi – zasoby, jednostki organizacyjne, proponowane mechanizmy?) 
władza publiczna zamierza owe cele zrealizować.  

 
Tak więc pierwszym, podstawowym, obszarem zarządzania jest zarządzanie 
strategiczne, traktowane jako umiejętność budowania strategii określonej jednost-
ki samorządu terytorialnego (sformułowanie wizji, określenie misji w procesie 
realizacji wizji, przekształcenie wizji w cele i działania) oraz umiejętność zarzą-
dzania realizacją przyjętej strategii (nadzór nad realizacją planów operacyjnych, 
monitorowanie oraz ocena rezultatów i przebiegu realizacji, aktualizowanie stra-
                                                             
3 Całkowita liczba samorządowych jednostek organizacyjnych wynosi: dla województw 
około 1200, powiatów około 6500, gmin będących równocześnie miastami na prawach 
powiatu około 3200. 
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tegii, itp.). Ta działalność, często nazywana rządzeniem, polega na decydowaniu 
o tym co stanowi interes publiczny danej wspólnoty a potem na realizowaniu 
tego celu (oczywiście przy uwzględnieniu obowiązującego prawa). Najistotniej-
szym obszarem zarządzania strategicznego jest zarządzanie finansowe.  
 

77. Tak więc proces zarządzania strategicznego dla gminy, powiatu czy województ-
wa, ma dwa podstawowe wymiary, pierwszy to podjęcie określonych decyzji 
strategicznych (planowanie) oraz drugi to przekształcenie tych decyzji w odpo-
wiednie działanie. Działanie jest to wykonywanie określonego zadania. Zadanie 
zaś urzeczywistnia wyznaczony cel przy pomocy konkretnych środków i form. 
 

78. Urząd, oraz inne samorządowe jednostki organizacyjne, mają do spełnienia – w 
tak nakreślonym sposobie działania władzy publicznej – określone funkcje. Poję-
cie funkcji służy do ustalenia ogólnych właściwości danej jednostki, systematy-
zacji jej działań i opisów sposobów działania. Funkcja ma związek z takimi 
pojęciami jak działanie, cel, zadanie.  
 
3.2.3.   Cele działania 
 

79. Każdą jednostkę organizacyjną można traktować jako rodzaj „czarnej skrzynki”, 
wewnątrz której następuje proces przekształcenia dostępnych z otoczenia 
nakładów na osiągnięcie określonych celów końcowych.  

 
80. Cele końcowe, mówiąc najogólniej, mogą być trojakie.  Pierwsze dotyczą działal-

ności wykonawczej jednostki, czyli świadczenia usług na rzecz klientów. Drugie 
dotyczą wykonywania takich zadań, które nie są zlecone ustawowo a mogą, co 
najwyżej, wynikać z ogólnych zapisów w ustawach ustrojowych i ogólnego 
porządku prawnego. Dotyczą one zwykle realizacji pewnych programów (projek-
tów) wynikających z przyjętej strategii działania jednostki samorządu 
terytorialnego. Trzecia możliwa funkcja jednostki organizacyjnej to funkcja 
„kupca”, czyli zawieranie i zarządzanie kontraktami na zakup usług, niezbędnych 
zwykle do osiągnięcia określonych celów strategicznych realizowanych przez 
jednostkę. W przypadku zawierania określonych kontraktów koniecznym staje 
się umiejętność sprecyzowania i formalnego uzgodnienia – między kupującym a 
dostawcą – jakości, poziomu i kosztów usługi. 
 

81. Jednostki organizacyjne świadczące usługi publiczne dla określonej grupy 
klientów, członków wspólnoty samorządowej zwykle realizują pierwszy rodzaj 
celów końcowych, natomiast urząd realizuje zwykle wszystkie wymienione 
powyżej funkcje. Urzędy są istotną częścią administracji publicznej, którą można 
i należy traktować jako integralną część procesów decyzyjnych toczących się w 
strukturach wykonawczych władzy publicznej.  
 
Urząd jest podstawową jednostką organizacyjną wspierającą władzę publiczną w 
realizacji jej strategicznych celów oraz realizującą część działań wynikających z 
przyjętej strategii. Jest więc istotne aby urząd był zorganizowany oraz funkcjono-
wał w sposób możliwie najbardziej sprawny, czyli wykorzystując dostępne 
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zasoby mądrze i bez zbędnego marnotrawstwa, oraz skuteczny, czyli działający z 
powodzeniem. 
 
3.2.4.   Urząd jako system 
 

82. Podstawą urzędu – tak jak i innych samorządowych jednostek organizacyjnych – 
są wspólne działania i wysiłki ludzi, aby osiągnąć określone cele. Te wspólne 
działania są kierowane i kontrolowane poprzez proces zwany zarządzaniem, 
którego podstawową wewnętrzną funkcją jest ukierunkowanie i koordynowanie 
działań ludzi poprzez strukturę przyjętą w jednostce. Istotę dobrego kierowania 
stanowi zarządzanie jednostką jako systemem w taki sposób, aby elementy 
tego systemu pracowały razem realizując wspólne – jasno określone – cele.  
 

83. Wykonujące zadania publiczne samorządowe jednostki organizacyjne służą róż-
norodnym celom, co powoduje, iż różnią się między sobą strukturą wewnętrzną 
oraz sposobem funkcjonowania. Struktura organizacyjna jednostek zwykle zależy 
od środowiska, w jakim funkcjonują oraz od środków służących do wykonywania 
ich zadań. Mimo tych różnic, można pokazać i poddać dyskusji pewne elementy 
wspólne. 
  

84. Istotą zarządzania są działania obejmujące: 

 – określanie kierunku działania (planowanie i podejmowanie decyzji),  
– koordynację działań i zasobów (organizowanie),  
– kierowanie ludźmi oraz  
– obserwowanie i ocenę działań.  

Działania te skierowane są na zasoby dostępne jednostce (ludzie, pieniądze, infra-
struktura techniczna, informacja) i są wykonywane – w sposób sprawny i 
skuteczny – z zamiarem osiągnięcia celów jednostek służących do realizacji 
celów strategicznych władzy publicznej.  
 

85. Określanie kierunku działania urzędu oznacza wytyczanie jego celów (zawsze 
jako zbioru celów taktycznych realizujących przyjęte przez organ samorządu 
terytorialnego cele strategiczne) oraz określenie sposobu ich najlepszej realizacji. 
Określenie celów urzędu ma bardzo ważne znaczenie. Po pierwsze, przyjęte cele 
nadają jednolity kierunek działaniom ludzi pracujących w jednostce. Cele ogólne 
jednostki powinny być znane i zrozumiałe dla wszystkich pracowników i 
powinny służyć do ustalenia celów operacyjnych dla poszczególnych komórek 
organizacyjnych urzędu. Realizacja celów operacyjnych powinna doprowadzić 
do realizacji celów ogólnych jednostki. Wyznaczenie tych celów ma sens tylko 
wtedy, gdy równocześnie ustalono mierzalne kryteria lub wskaźniki ich realizacji 
oraz ustanowiono osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych celów 
operacyjnych oraz za monitorowanie stopnia ich realizacji. Wytyczanie celów 
wymaga umiejętności odpowiedzenia sobie na pytanie, co zamierzamy osiągnąć 
w następnych latach i dlaczego? Niezbędna przy tym jest umiejętność identy-
fikacji osiągniętych już rezultatów, dokonywania niezbędnych przeglądów 
strategicznych czy też identyfikowanie znaczących obszarów zmian. 
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86. Dopiero na etapie ustalonych celów taktycznych oraz operacyjnych można 

określić sposób ich najlepszej realizacji, czyli zaplanować sposób przejścia od 
celów do działań. Zwykle polega to na zaprojektowaniu użycia dostępnych zaso-
bów, przypisaniu odpowiedzialności, rozpisaniu działań w czasie i określeniu 
adekwatnych środków do ich realizacji. Podstawowymi decyzjami w tym obsza-
rze to przyjęcie, w jaki sposób możliwie najlepiej pogrupować działania i zasoby 
urzędu. Wymaga to odpowiedzi na pytanie, jaka jest najlepsza droga do osiągnię-
cia wyznaczonych celów oraz czy posiadamy wystarczający potencjał instytucjo-
nalny, aby iść ta drogą?  
 
3.2.5.   Projektowanie struktury organizacyjnej urzędu 
 

87. Przyjęcie określonego sposobu połączenia tych dwóch elementów urzędu (działań i 
zasobów) oznacza wybór określonej struktury organizacyjnej urzędu. Struktura ta 
powinna być w odpowiedni sposób zdecentralizowana oraz adekwatna do funkcji 
wykonywanych przez urząd, przy czym zakres zadań, uprawnień i odpowiedzial-
ności poszczególnych komórek organizacyjnych oraz kierownictwa powinien 
zostać określony (w formie pisemnej) w sposób jasny, przejrzysty i spójny. 
Zakresy obowiązków i odpowiedzialności powinny być dostępne dla każdego 
pracownika. Należy dążyć do tego, aby w urzędzie była zatrudniona odpowiednia 
liczba pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Wiedzę o pożądanych kwa-
lifikacjach pracowników uzyskać można poprzez analizę poszczególnych zadań 
wykonywanych na każdym stanowisku pracy, oraz określenie zakresu wiedzy, 
umiejętności i doświadczenia niezbędnego do prawidłowego wykonywania tych 
zadań.  
 

88. Istotną sprawą przy ustalaniu struktury organizacyjno–formalnej urzędu jest 
właściwe delegowanie uprawnień lub obowiązków, przez co rozumieć należy 
przydzielenie uprawnień lub obowiązków w zakresie gospodarki finansowej lub 
majątkowej, odpowiednim osobom (w tym zwłaszcza głównemu księgowemu 
jednostki) w drodze pisemnego – potwierdzonego przez pracownika – 
upoważnienia jednoznacznie określającego zakres przekazywanych uprawnień. 
Wymaga się, aby pracownicy, którym przekazano uprawnienia zostali wybrani w 
sposób rozważny, a uprawnienie przekazano na najniższy akceptowalny poziom 
oraz aby w jednostce wdrożony był efektywny mechanizm monitorowania 
korzystania z uprawnień i wykonywania obowiązków.  

 
Wszyscy pracownicy jednostki powinni mieć wiedzę o przekazaniu kluczowych 
dla jednostki uprawnień lub obowiązków. Ponadto każdy pracownik jednostki 
powinien być świadomy swoich uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności w 
zakresie wykonywanej pracy. Proces delegowania władzy obejmuje trzy zasad-
nicze kroki. Pierwszy z nich polega na przydzieleniu pracownikowi określonego 
obowiązku, drugi – na przekazaniu mu uprawnień do wykonania powierzonej 
pracy, trzeci to uczynienie podwładnego odpowiedzialnym za wyniki. 
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89. Właściwa realizacja zadania zależy od wielu czynników, dlatego istotnym narzę-
dziem przy określania sposobu realizacji zadań – zwiększającym prawdopodo-
bieństwo osiągnięcia celów urzędu – jest przeprowadzenie identyfikacji ryzyka, 
które może zagrozić ich osiągnięciu. Ryzyko oznacza w zarządzaniu mierzalną 
niepewność powodzenia określonego przedsięwzięcia. W procesie identyfikacji 
ryzyka należy uwzględnić zarówno ryzyko wynikające ze zmian zachodzących w 
jednostce, jak i w otoczeniu, w którym ona funkcjonuje (np. ryzyka związane z 
naciskami zewnętrznymi, zmianami prawa, zewnętrznymi warunkami ekono-
micznymi). Należy zwłaszcza zwrócić uwagę na wystąpienie ryzyka o charak-
terze finansowym, np. związanego z realizacją dochodów czy przychodów 
jednostki, płynnością finansową, obowiązkiem zapłacenia kar czy odszkodowań. 
W procesie identyfikacji ryzyka wewnętrznego należy zwrócić szczególną uwagę 
na problemy związane z zasobami jednostki, na ewentualność otrzymania 
nowych zadań oraz na problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. 
 

90. Istotną sprawą w realizowaniu działań jest zarządzanie procesami w urzędzie, 
przez co rozumiemy identyfikację i formalizację procesów oraz kontrolowanie, 
rozumiane jako regulacja działań urzędu w taki sposób, by ułatwić osiąganie jej 
celów. Bez kontroli nie można ocenić osiąganych wyników z punktu widzenia 
stopnia realizacji określonych celów. Na procesy (sposoby działania) składają się 
czynności czy zasady podane w obowiązujących w urzędzie regulaminach, 
procedurach, instrukcjach, wytycznych czy zakresach obowiązków, przy pomocy 
których kierownictwo zarządza funkcjonowaniem urzędu. W skład zarządzania 
procesami wchodzą również przyjęte systemy informatyczne, przetwarzania 
danych, zarządzania informacją oraz wiedzą w jednostce jak również przyjęty 
system dostępu do zasobów jednostki (materialnych i niematerialnych).  

 
91. Przyjęte procesy powinny występować na wszystkich poziomach zarządzania i być 

wynikiem przeprowadzonego procesu analizy występującego w jednostce ryzyka. 
Celem ustanowionych sposobów działania powinno być osłabianie zidentyfiko-
wanego ryzyka. Ustanowione – w ramach przyjętego systemu – czynności i zasady 
powinny dokumentowane w formie pisemnej w sposób rzetelny, kompletny i ak-
tualny. Dotyczy to zwłaszcza dokumentowania oraz prawidłowego klasyfiko-
wania i rejestrowania, wszystkich operacji finansowych i gospodarczych a także 
innych znaczących zdarzeń.  

 
Ponadto wszelkie operacje finansowe i gospodarcze powinny być zatwierdzane 
przed ich realizacją a kluczowe obowiązki dotyczące prowadzenia, zatwierdza-
nia, rejestrowania i sprawdzania operacji finansowych i gospodarczych i innych 
ważnych operacji powinny być rozdzielone między różne osoby (zasada wielu 
oczu). W urzędzie prowadzony być powinien właściwy i ścisły nadzór w ramach 
hierarchii służbowej, którego celem jest upewnienie się, że zadania są właściwie 
realizowane a pracownicy stosują się do procedur i zasad obowiązujących w 
urzędzie oraz do wymagań i wytycznych przełożonych.  
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3.2.6.   Komunikacja wewnętrzna 
 

92. Ważnym i istotnym obszarem funkcjonowania urzędu jest efektywność komuni-
kacji wewnętrznej. Komunikacja jest procesem przekazywania informacji od 
jednej osoby do drugiej. Informacja właściwa jest informacją rzetelną, komplet-
ną, aktualną oraz adekwatną do zadań otrzymujących ją osób. Jakość przetwa-
rzanych informacji powinna być w urzędzie w sposób ciągły monitorowana. Stale 
winny też być identyfikowane nowe potrzeby w tym zakresie. 
 

93. Informacja jest często mylona z wiedzą, ponieważ zarówno informacja, jak i wie-
dza przemieszczają się w jednostce. Różnica polega na formie i funkcji. Zarzą-
dzanie informacją to przede wszystkim przetwarzanie danych: ich przechowy-
wanie oraz możliwość i łatwość dostępu do nich. Aby z posiadanych w jednostce 
informacji wydobyć głębszy sens, potrzebne jest ich zrozumienie i umiejętność 
prawidłowej interpretacji. Wiedza, czyli informacja połączona z doświadczeniem, 
umiejętnością interpretacji i wnioskowania, jest jednym z podstawowych strate-
gicznych zasobów urzędu. 
 

94. Działający w urzędzie system komunikacji wewnętrznej powinien gwarantować, 
że każdy pracownik rozumie cele przyjętego systemu zarządzania urzędem, 
sposób jego funkcjonowania a także swoją rolę i odpowiedzialność w strukturze 
urzędu. W ramach komunikacji wewnętrznej powinny istnieć dobrze zdefi-
niowane kanały komunikacji, zwłaszcza w obszarach przekazywania informacji o 
potencjalnych nieprawidłowościach, oraz o stanie realizacji zadań, ryzyku i in-
nych ważnych zdarzeniach. Istotną rolę w komunikacji zewnętrznej odgrywają 
ustanowione kanały komunikacji z podmiotami, które mogą mieć znaczący 
wpływ na osiąganie celów przez urząd oraz ze społecznością, będącą odbiorcą 
produktów, usług lub działalności urzędu.  
 
3.2.7.   Monitorowanie dokonań i planowanie zmian 
 

95. Bardzo istotnym działaniem związanym z systemem komunikacji wewnętrznej 
jest umiejętność dokonywania oceny (ewaluacji) „produktów” urzędu, jego efek-
tywności i sprawności działania. Istotna też jest umiejętność identyfikowania 
ewentualnego wystąpienia niezamierzonych konsekwencji naszych działań. 
Monitorując dokonania urzędu można wcześniej uzyskać informacje o tym, które 
realizowane zadania przynoszą zaplanowane rezultaty, a gdzie potrzebne są  
zmiany. Monitorowanie wyników, sprawozdań oraz krótkookresowych rezulta-
tów umożliwia, rozpoczęcie szybkich działań zaradczych.  
 

96. Tak rozumiany rozwój organizacyjny urzędu powinien zapewnić zdolność do 
definiowania celów, zgodnych z celami strategicznymi jednostki samorządu 
terytorialnego, oraz zdolność do ich osiągania. Ponadto działania urzędu powinny 
skutkować wyższym standardem oraz jakością usług wraz z podniesieniem 
sprawności, efektywności i kreatywności działania. Pozwoli to na zwiększenie 
umiejętności i tempa dostosowywania się urzędu do zmieniających się warunków 
gospodarczych i politycznych oraz zmian instytucjonalnych w środowisku, w 
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którym funkcjonuje. Takie zmiany powinny przynieść wymierne korzyści tak dla 
organów władzy publicznej, dla których urząd jest aparatem pomocniczym jak i 
dla ogółu mieszkańców, członków danej wspólnoty samorządowej. W pierwszym 
rzędzie powinny podnieść zdolność jednostki do zarządzania wyznaczonymi 
przez siebie celami w sposób wydajny i skuteczny.  
 

97. Na koniec pewna uwaga generalna. Wiele urzędów traktuje swój rozwój instytu-
cjonalny jako proces adaptowania się do zachodzących zmian. Nie jest to podejś-
cie w pełni skuteczne. Adaptacja zawsze powoduje, że proces zmian dokonywa-
nych w urzędzie jest wolniejszy od zmian rzeczywistości. Nowoczesny urząd 
powinien być organizacją uczącą się, traktującą uczenie się jako ciągły proces 
pozwalający na przewidywanie przyszłości w aspekcie koniecznych zmian 
organizacyjnych. Dla takich urzędów zmiana jest szansą na rozwój, a nie na 
walkę z decydentami.  

 
 Najtrudniejszym obszarem rozwoju (zwłaszcza w urzędach o biurokratycznej 

„historii”) jest oduczenie się zbędnych działań. Podejście typu „u nas zawsze tak 
się robiło” marnotrawi zasoby i drastycznie zmniejsza skuteczność działań 
urzędu. Uczący się i przewidujący przyszłość urząd publiczny dąży do osiągnię-
cia profesjonalizmu i bezstronności w działaniu oraz poczucia misji w służbie 
publicznej. Nie można tego osiągnąć bez wysoko wykwalifikowanych pracowni-
ków wykonujących swoje zadania przy pomocy nowoczesnych, dobrze okreś-
lonych procedur oraz będących odpowiedzialnymi za osiągane przez nich wyniki 
oraz rezultaty. Nowoczesny urząd poprzez proces rozwoju instytucjonalnego jest 
zarządzany w taki sposób, że jego pracownicy odpowiadają za swoje działania i 
za osiągnięte rezultaty przy zastosowaniu powierzonych im zasobów. 
 
 
 3.3.  Zarządzanie kadrami 
 
 

98. Wśród omawianych w tym opracowaniu fundamentalnych warunków, od zaistnie-
nia których zależy powodzenie wprowadzania w JST programów rozwoju insty-
tucjonalnego, a w istocie zależy możliwość realizacji zadań bieżących i wizji 
rozwoju poszczególnych jednostek, znajduje się problematyka zarządzania kad-
rami (personal management), czyli zagadnienie umiejętnego prowadzenia poli-
tyki kadrowej (jak dotychczas, niezbyt fortunnie, tę sferę nazywano) rozumianej 
jako całokształt działań systemowych mających na celu optymalne i efek-
tywne wykorzystanie istniejącego w każdym urzędzie czy jednostce orga-
nizacyjnej potencjału ludzkiego.  
 
Dziś już nie ulega wątpliwości – i świadomość ta coraz wyraźniej dociera do 
właściwych adresatów – że właśnie od tej umiejętności w ogromnej części zależy 
powodzenie wykonania zamierzonych planów i projektów. Nie wystarczy już 
obecnie stworzyć dalekosiężne strategie i koncepcje rozwoju gmin, powiatów czy 
województw oraz opracować śmiałe ich rozwiązania realizacyjne. Do ich zreali-
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zowania niezbędne jest dobranie kompetentnych, dobrze współpracujących ze 
sobą zespołów ludzkich, w ramach których precyzyjnie zostaną opisane i rozdane 
określone role i zadania. Powyższa konstatacja nie dotyczy zresztą jedynie tego 
fragmentu misji każdej JST (programowania rozwoju), lecz również odnosi się 
do prowadzenia działalności bieżącej, choćby w zakresie użyteczności publicz-
nej, w wykonywaniu której liczy się coraz bardziej efektywność finansowa i 
lepsze, czyli zgodne z oczekiwaniami, zaspokajanie potrzeb mieszkańców danej 
JST. 
 

99. Spróbujmy więc sformułować najważniejsze warunki, od spełnienia których uza-
leżnione jest w istotnym zakresie stworzenie, a następnie funkcjonowanie profes-
jonalnego, funkcjonalnego i skutecznego zarazem systemu zarządzania kadrami 
w poszczególnych JST. 
 

100. Problematyka zarządzania kadrami stanowi przedmiot odrębnej gałęzi wiedzy. 
Wymaga zatem – i jest to niejako wstępny warunek powodzenia dalszych poczy-
nań w tym zakresie – profesjonalnego przygotowania i podejścia, co oznacza, 
że zarówno ci, którzy są liderami wspólnot samorządowych (wójtowie, staros-
towie, marszałkowie), jak i ci, którzy bezpośrednio są odpowiedzialni za prowa-
dzenie polityki personalnej – czy to z mocy prawa (jak dyrektorzy generalni w 
urzędach administracji rządowej), czy na podstawie upoważnień wyżej wskaza-
nych organów samorządowych (sekretarze JST, czy dyrektorzy urzędów lub odpo-
wiednich wydziałów), winni posiadać w tej materii odpowiednie przygotowanie.  
 
O ile w odniesieniu do tych pierwszych (czyli liderów samorządowych) wymóg 
ten można potraktować jako konieczne zadanie do wykonania także po wyborze 
na stanowisko (zwłaszcza, gdy jego obsadzenie odbywa się w drodze głosowania 
powszechnego), o tyle nie do przyjęcia jest akceptacja takiego poglądu w stosun-
ku do osób zatrudnionych na stanowiskach związanych bezpośrednio z zarządza-
niem kadrami. Tu niezbędna jest konkretna wiedza i umiejętność posługiwania 
się instrumentami właściwymi dla tego systemu. Podstawowym zadaniem każde-
go wójta, burmistrza czy starosty przy formułowaniu wymagań obowiązujących 
przy obsadzie tych stanowisk jest uwypuklenie znaczenia merytorycznej kompe-
tencji, jaką musi posiadać w tym zakresie kandydat ubiegający się o nie. I winien 
to być warunek konieczny (a nie tylko zalecony), bez spełnienia którego kandy-
dat nie zostanie zatrudniony (bez względu na tryb obsadzania takiego stanowiska 
– czy to w drodze konkursu, czy też w sposób bardziej swobodny) na stanowisku 
dyrektora odpowiedzialnego za sprawy kadrowe. 
 

101. Jest jeszcze druga kwestia, którą należy na wstępie wyraźnie przesądzić. Otóż 
każdy system zarządzania kadrami ujęty zostaje w znaczącym wymiarze w pos-
taci normatywnej, zawartej zwykle w ustawach i aktach do nich wykonawczych. 
Propozycję nowego ukształtowania stosunków pracowniczych i mechanizmu 
zarządzania kadrami w samorządzie terytorialnym – w postaci rozdziału „Założe-
nia, zasady i podstawowe instytucje samorządowej służby cywilnej” – Zespół 
Referencyjny zaprezentował w opracowaniu „Bariery prawne rozwoju teryto-
rialnej administracji publicznej i propozycje ich zniesienia lub ograniczenia”. 
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Koncepcja tam zawarta odwołuje się do większości zasad i niektórych podsta-
wowych instytucji znanych obecnemu systemowi rządowej służby cywilnej 
zawartych w ustawie o służbie cywilnej, choć oczywiście dostrzega wiele specy-
ficznych elementów właściwych dla układu samorządowego. Wynika to m.in. z 
przyjmowanego przez Zespół założenia, że w istocie swej administracja jest 
jedna, znana pod pojęciem „administracja publiczna”, i dlatego należy szukać 
rozwiązań dla obu typów administracji w możliwie największym stopniu ze sobą 
zbieżnych i kompatybilnych.  

 
Dla Zespołu Referencyjnego nie oznacza to sytuacji, w której zaproponowane w 
„Barierach…” założenia i instytucje samorządowej służby cywilnej traktować 
należy jako jedynie trafne oraz, że tylko w ich ramach można przestrzegać zasad i 
mogą znaleźć zastosowanie reguły, o których mowa jest poniżej. Oczywiście 
możliwe są także inne ujęcia wypełniające wymogi opisane niżej, co więcej 
można, a wręcz należy w chwili obecnej stwierdzić, że w istotnym zakresie, choć 
na pewno nie pełnym, można pewne mechanizmy zarządzania kadrami w JST 
wprowadzić na gruncie obecnie obowiązującej ustawy. Ustawa o pracownikach 
samorządowych jest bowiem, mimo swych wad i braków, aktem prawnym, w 
wielu miejscach dającym możliwość samodzielnego kształtowania i określania 
przez organy stanowiące i wykonawcze JST zarówno poszczególnych instrumen-
tów, jak i procedur charakterystycznych dla nowoczesnego systemu zarządzania 
kadrami w administracji samorządowej. 
 
3.3.1.   Najważniejsze cechy dobrego systemu zarządzania kadrami 
 

102. W opisie takiego systemu można wyróżnić kilka najważniejszych i charakterys-
tycznych znamion, które pozwalają ocenić na ile system ten odpowiada kryteriom 
powszechnie przyjętym w państwach stosujących od dawna skuteczne mecha-
nizmy zarządzania personelem. 
 

103. Wymogiem wstępnym, a zarazem koniecznym, jest zapewnienie wprowadza-
nemu systemowi zgodności z konstytucją i zawartymi w niej zasadami. 
Konstytucja RP z 1997 r. wprawdzie expressis verbis nie normuje statusu i zna-
mion administracji samorządowej, to jednak nie można nie zauważyć, że jedno-
znacznie określa zasadnicze cechy systemu służby cywilnej w administracji rzą-
dowej (art.153). Ponieważ w przepisie tym następuje odwołanie do wykonywania 
zadań Państwa i nie przesądza się wyłączności administracji rządowej w ich 
wykonywaniu4, należy stwierdzić, że dla administracji samorządowej konsty-
tucyjne cechy wykonywania zadań publicznych przez administrację rządową, 
czyli realizowanie ich w sposób zawodowy, bezstronny, rzetelny i politycznie 
neutralny, winny być obowiązującymi drogowskazami wyznaczającymi kierunek 
i znamiona, jakie powinny posiadać przyjęte rozwiązania zawarte zarówno w 

                                                             
4 Wyłączność taka stałaby w sprzeczności z deklarowaną w tej Konstytucji zasadą decen-
tralizacji władzy publicznej przejawiającą się poprzez udział samorządu terytorialnego w 
jej wykonywaniu. 
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aktach normatywnych (także prawa miejscowego), jak i w konkretnych działa-
niach poszczególnych JST. 
 

104. Są dwie zasadnicze płaszczyzny, na jakich należy rozpatrywać cechy prawid-
łowego systemu zarządzania kadrami w samorządzie terytorialnym. Pierwsza z 
nich odnosi się do samego systemu, jako całości, i cech jemu właściwych z 
punktu widzenia funkcjonowania i rozwoju całego urzędu. Druga natomiast 
obejmuje zestaw znamion, którymi powinny cechować się poszczególne 
rozwiązania (instytucje i konstrukcje prawne) z punktu widzenia samych pracow-
ników – ich statusu i możliwości rozwoju. W takim też układzie i kolejności 
zostaną one dalej przedstawione. 
 

105. Pierwszą z istotnych cech, jaką winien odznaczać się dobry samorządowy system 
zarządzania kadrami, jest jego skuteczność (efektywność). Można cechę tę 
systemowi przypisać wówczas, jeżeli będzie on: 

1) reagował z wyprzedzeniem na potrzeby urzędu, zarówno te długo–, jak i 
krótkoterminowe, wynikające z realizacji zadań i kompetencji określonych 
normatywnie dla danej kategorii JST oraz z przyjętych przez poszczególne 
JST strategii i programów rozwojowych; takie podejście wymagać będzie 
wyobraźni osób odpowiedzialnych za kreowanie rozwoju JST i umiejętnoś-
ci jego planowania oraz konsekwencji w wykonywaniu polityki przyjętej 
przez właściwe organy JST; 

2)  pozwalał utrzymać najbardziej kompetentne i wartościowe „zasoby ludz-
kie”, czy to w ramach stosunku pracy jako pracowników urzędu, czy to na 
podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło) w roli doradców 
czy też ekspertów, działających na rzecz JST, 

3)  stymulował pracowników do bardziej efektywnej pracy, co oznacza umie-
jętne wykorzystanie całego szeregu znanych instrumentów odwołujących 
się do takich sfer zarządzania personelem jak: okresowe ocenianie, różno-
rodne działania motywacyjne, określanie ścieżek kariery, awansowanie.  

 
106. Niesłychanie ważną, obecnie coraz bardziej (i słusznie!) akcentowaną, cechą sys-

temu zarządzania kadrami jest jego otwartość, posiadająca wszakże dwa oblicza. 
Pierwsze z nich związane jest z systemem jako całością. (Drugie odnosi się do 
płaszczyzny związanej z instytucjami prawnymi służącymi rozwojowi samych 
pracowników, o czym będzie mowa dalej). To pierwsze ujęcie cechy otwartości 
oznacza taki system, w którym – po pierwsze – istnieje możliwość eksponowania 
przykładów dobrej praktyki, prowadzących do osiągnięcia zamierzonych celów 
oraz – równocześnie – eliminowania zachowań i działań nieprawidłowych (z 
różnych punktów widzenia), zawsze jednak niesłużących zrealizowaniu wyzna-
czonych zadań i celów. I – po drugie – oznacza taki system, który pozostaje stale 
elastyczny i otwarty na wszelkie zmiany, modyfikacje i ulepszenia, płynące 
zarówno z jego wnętrza (jako propozycje samych pracowników), jak i ze źródeł 
zewnętrznych.   
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107. Ze znamieniem otwartości pozostają w bardzo bliskim związku dwie kolejne 
cechy, a mianowicie przejrzystość i jawność systemu. Pierwsza polega na 
wprowadzeniu do niego reguł i instytucji czytelnych, logicznych i zrozumiałych 
dla wszystkich osób, zarówno tych pracujących już w urzędach administracji 
publicznej, jak i dla zainteresowanych, jednak pozostających na zewnątrz tych 
struktur (np. kandydatów do pracy w administracji albo po prostu obserwatorów, 
w tym dziennikarzy zainteresowanych problematyką funkcjonowania adminis-
tracji). Dotyczy to wszystkich obszarów i aspektów prowadzenia polityki kadro-
wej, w tym systemów: selekcji i naboru, motywacyjnego, awansowego, okreso-
wego oceniania i podnoszenia kwalifikacji.   
 
Druga cecha – jawność przejawia się poprzez szerokie podawanie do publicznej 
wiadomości wszystkich informacji dotyczących systemu zarządzania kadrami. 
Realizację tej cechy umożliwia pełna dostępność informacji dla każdego chcą-
cego ją otrzymać, co w dzisiejszym stanie techniki informatycznej nie przedsta-
wia poważniejszych problemów i zależne jest tylko od przestrzegania właściwych 
przepisów (zwłaszcza ustawy o dostępie do informacji) oraz woli i umiejętności 
odpowiednich organów JST oraz osób bezpośrednio za tę sferę odpowiedzialnych. 
 

108. Na odrębną wzmiankę zasługuje też kwestia nie tyle samych rozwiązań instytu-
cjonalnych, które, rzecz jasna, mogą być różne, co cech, wedle których winny 
być one realizowane. Z tego punktu widzenia zaakcentować należy konsekwen-
cję, z jaką prowadzący politykę personalną winni stosować wszystkie przewi-
dziane instrumenty prawne. System zarządzania kadrami zakłada bowiem działa-
nie w dłuższym horyzoncie czasowym (szybkie efekty są bardzo trudno dostrze-
galne), dlatego determinacja w działaniu i cierpliwość w oczekiwaniu na poja-
wienie się założonych rezultatów – to niezbędne cechy osób odpowiedzialnych za 
tę politykę.       
 

109. System zarządzania personelem w samorządzie terytorialnym musi odznaczać się 
nie tylko cechami wynikającymi z przesłanek odwołujących się do reguł sku-
tecznego działania. Winien również uwzględniać wnioski wypływające z 
przyjętego w danym państwie ustroju terytorialnego i ustroju samej administracji. 
Z tego punktu widzenia najważniejszą cechą jest zatem adekwatność zasad i 
instytucji prawnych charakterystycznych dla systemu zarządzania personelem 
do wspomnianych reguł ustrojowych. W polskiej praktyce oznacza to 
konieczność dopasowania rozwiązań konkretnego, przyjętego i właściwego dla 
danej JST, systemu do takich zasadniczych rozwiązań jak: 

–  oddzielenie stanowisk nazywanych politycznymi, w szczególności tych, 
których obsada następuje w drodze wyborów czy to bezpośrednich, czy 
pośrednich (dokonywanych przez organ stanowiący) od stanowisk stricte 
urzędniczych, a tych z kolei od stanowisk obsługowych i pomocniczych, 

–  rozróżnienie w ramach stanowisk urzędniczych tych, które mają charakter 
kierowniczy, od pozostałych i przyjęcie pewnych odmiennych regulacji, co 
zwłaszcza odnosi się do trybu ich obsady, odwołującego się w szcze-
gólności do instrumentów opartych na zasadzie konkurencji, 
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–  ograniczenie podstaw prawnych nawiązania stosunku pracy do dwóch, a to: 
mianowania, uzyskiwanego po przeprowadzeniu odpowiedniego postępo-
wania, i umowy o pracę. 

 
3.3.2.   Motywacyjność systemu 
 

110. Druga zasadnicza płaszczyzna rozważań o optymalnym systemie zarządzania 
personelem obejmuje zestaw znamion, którymi powinny cechować się konkretne 
rozwiązania (instytucje i konstrukcje prawne) z punktu widzenia poszczególnych 
pracowników – ich statusu zawodowego i możliwości rozwoju. 
 

111. Przegląd tych cech należy rozpocząć od znamienia, które można określić jako 
„motywacyjność” systemu. Oznacza ono konstruowanie takich instrumentów, 
które będą stymulowały pracowników do własnego rozwoju, a co w konsek-
wencji prowadzić będzie do coraz lepszej, czyli wydajnej, twórczej, nastawionej 
na osiągnięcie zamierzonego celu, pracy. Wiele jest sposobów służących realiza-
cji tej cechy, charakterystycznych zwłaszcza dla poszczególnych obszarów poli-
tyki kadrowej. 
 

112. System motywacyjny winna charakteryzować w szczególności „wielopostacio-
wość”, odwołująca się do różnych płaszczyzn, nie tylko finansowej (pułap wyna-
grodzenia podstawowego, nagrody, bonusy), lecz także ambicjonalnej (formy 
uznania i doceniania wysiłku i efektów pracy), czy dotyczącej warunków pracy 
(bezpieczeństwo i estetyka miejsca pracy, wyposażenie techniczne stosowane 
selektywnie w postaci różnego typu urządzeń np. telefonów komórkowych). 
Należy jednak pamiętać, że zbyt masowe i powszechne stosowanie pewnych 
instrumentów (np. nagród pieniężnych przyznawanych wszystkim lub zdecydo-
wanej większości pracowników) może pozbawić ich indywidualnego charakteru 
motywacyjnego.  
 

113. Wśród czynników motywujących do pracy nie można też zapomnieć o kształto-
waniu poczucia identyfikacji pracownika z „firmą” (traktowania go jako istotne-
go ogniwa urzędu), prowadzącej w rezultacie do budowania stosunków opartych 
na zaufaniu i lojalności wobec urzędu, współpracowników i zwierzchników, a 
także o zrozumieniu przez zwierzchników osobistych uwarunkowań i problemów 
urzędnika.   
 

114. Szczególne miejsce w systemie zarządzania kadrami zajmuje kwestia awansowa-
nia pracowników, które powinno przybierać postać formułowania indywidualnie 
zaplanowanych ścieżek kariery zawodowej, w ramach których spełnienie okreś-
lonych warunków wiąże się z przesunięciem pracownika na odpowiednio wyższe 
stanowisko w hierarchii stanowisk w danym urzędzie. Wymogi, jakie należy 
postawić przed prawidłowo nakreślonym systemem awansowym sprowadzają się 
do jasnego i logicznego sformułowania: akceptowanych jego zasad, kryteriów i 
procedury (zwłaszcza przy obsadzie stanowisk samodzielnych), znaczenia przy-
pisywanego okresowemu ocenianiu, skutków awansu w zakresie wynagrodzenia, 
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a także opisu przydzielanych zadań na określonym stanowisku i odpowiedzial-
ności związanej z tym stanowiskiem. 
 

115. Bardzo ważnym i skutecznym elementem systemu motywacyjnego jest też 
stabilność zatrudnienia. Jest to istotna wartość, zwłaszcza w trudnych czasach o 
dużym stopniu bezrobocia. Dlatego tak węzłową rolę przypisać należy instytucji 
mianowania, prowadzącego właśnie do stabilizacji stosunku pracy (aktualne roz-
wiązanie z tego punktu widzenia jest kompletnie nieprzystające i nie prowadzące 
do osiągnięcia zamierzonego celu i wymaga całkowitego przekształcenia – 
szerzej zob. wspomniany wyżej rozdział opracowania „Bariery prawne rozwoju 
terytorialnej administracji publicznej…”.), co nie oznacza, iż bezpieczeństwo to 
jest dane raz zawsze i nie podlega weryfikacji. Ta ostatnia dokonywana jest w 
czasie okresowego oceniania pracownika.    
 
3.3.3.   Otwarty dostęp do stanowisk w administracji 
 

116. Druga cecha istotna z punktu widzenia pracowniczego – to otwartość w dostępie 
do wszystkich stanowisk urzędniczych w administracji JST. Oznacza ona 
obowiązek ujawniania wszystkich wakujących stanowisk urzędniczych w danym 
urzędzie, w szczególności poprzez informowanie, w sposób przyjęty w danej 
społeczności o wolnych miejscach pracy, przy czym w tej informacji, a zarazem 
zaproszeniu do zgłaszania ofert przez potencjalnych pracowników winny zostać 
określone – stawiane wobec kandydatów – wymagania, niezbędne do zatrud-
nienia na danym stanowisku oraz zadania, które przypisane są do tego stano-
wiska. Podanie do publicznej wiadomości informacji o wakującym stanowisku 
stanowi niezbędny warunek zatrudnienia. Równie wszakże ważne jest podanie do 
wiadomości wyników rekrutacji, czyli nazwisk osób, które zostały zatrudnione 
wraz z merytorycznym uzasadnieniem wskazującym na walory, które zade-
cydowały o zwycięstwie w tym konkurencyjnym postępowaniu. W ten sposób 
zrealizowany też zostaje (o czym wyżej była już mowa) postulat jawności działań 
administracji samorządowej, jakże mocno dziś stawiany w newralgicznej dla 
całego państwa kampanii antykorupcyjnej.   
 

117. Z tak rozumianą otwartością korespondują, a wręcz związane są z nią bardzo wy-
raźnie, powszechność i równość w dostępie do stanowisk, realizujące konsty-
tucyjną normę art. 60 (dostęp do służby publicznej odbywa się na jednakowych 
zasadach, a administracja samorządowa mieści się, rzecz jasna, w pojęciu „służba 
publiczna”), oznaczające stosowanie takich samych wymagań i procedur, a w 
konsekwencji identyczne traktowanie i ocenianie wszystkich zgłaszających się 
kandydatów na dane stanowisko pracy, przez co obywatele, korzystający z pełni 
praw publicznych, mają możność ubiegania się o zatrudnienie wedle jedna-
kowych – publicznie wskazanych – prawideł i kryteriów oraz w jednakowym dla 
wszystkich trybie. 
 

118. Szczególna wzmianka należy się tej cesze, która dotyczy obsady stanowisk kie-
rowniczych, a która zawiera się w określeniu „konkurencyjność”. Nie ulega bo-
wiem wątpliwości, że obsada tych stanowisk winna się odbywać w trybie pozwa-
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lającym na desygnowanie osób najlepiej spełniających wymagania i oczekiwania 
związane z takim stanowiskiem spośród wszystkich kandydatów ubiegających się 
o nie. Najczęściej stosowanym instrumentem jest konkurs, którego konstrukcja i 
przebieg jest obecnie kwestią albo normatywnie przesądzoną (tak jak to ma 
miejsce obecnie w rządowej służbie cywilnej) albo może być przedmiotem usta-
leń odpowiednich organów JST (dopóki kwestia ta nie zostanie ujęta ustawowo).     
 
3.3.4.   Sprawiedliwa ocena 
 

119. Kolejną bardzo istotną cechą instytucji tworzących system zarządzania perso-
nelem jest sprawiedliwość mechanizmu oceniającego dokonania pracownicze. 
Spełnienie, choćby w znaczącej części, tego znamienia wymaga dopracowania 
się, w miarę możliwości jak najbardziej zobiektywizowanego, a minimalizują-
cego „swobodne” uznanie przełożonego,  systemu kryteriów oceny oraz wskaźni-
ków mierzenia jakości pracy. Wskaźniki te winny, doceniając zaangażowanie i 
efekty działań urzędnika, być czytelne, przekonujące, konkretne i mierzalne. Nie 
będzie to jednak możliwe bez prawidłowego sformułowania opisów stanowisk, 
zawierających oczekiwania wobec osób je zajmujących lub obejmujących. 
Zdając sobie sprawę z trudności spełnienia tego wymogu, za istotne, a w pierw-
szym etapie wprowadzania PRI w JST za niezbędne, choć i wystarczające, należy 
uznać wytworzenie wśród pracowników poczucia, że okresowy system ocen 
wedle tej wartości został skonstruowany. 
 
 
 3.4. Usługi publiczne 
 
 

120. Podstawowym procesem, jakiego byliśmy świadkami w latach dziewięćdzie-
siątych, w ramach decentralizacji funkcji państwa, było przekazanie kompetencji 
świadczenia podstawowych usług publicznych samorządowi terytorialnemu. 
Działania te wynikały z faktu, że usługi publiczne stanową ważny element w 
życiu codziennym każdego mieszkańca i warto, aby wykonawca usług znajdował 
się jak najbliżej jej odbiorcy oraz aby wykonywanie tych usług było poddane 
kontroli obywatelskiej. W odczuciu społeczności lokalnych, ich poziom życia 
zależy wprost od poziomu usług publicznych. W chwili obecnej świadczenie tych 
usług jest jednym z podstawowych obszarów aktywności samorządu terytorial-
nego. Ten obszar zadań – nie mający charakteru czynności administracyjnych – 
nazywany jest administracją świadczącą.  
 
3.4.1.   Usługi publiczne jako zadanie samorządu terytorialnego 
 

121. Odpowiedzialność władzy publicznej za dostarczanie usług oznacza, że musi ona 
zapewnić, by usługa była dostępna a koszt usługi jawny, natomiast nie oznacza, 
że musi ona angażować się w wykonywanie tej usługi bezpośrednio. Często 
wykonywanie usług publicznych przekazuje się podmiotom z poza administracji 
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(organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy). Ponadto jesteśmy świadkami 
podejmowania różnorakich prób prywatyzacji tego rodzaju funkcji administracji, 
co po ostatnich reformach można już zaobserwować, np. w zakresie świadczeń 
zdrowotnych, edukacyjnych, pomocy społecznej, usług komunalnych itp.  
 

122. Bardzo istotnym zagadnieniem, jest samo pojęcie usługi publicznej. Usługi pub-
liczne obejmują dobra materialne lub niematerialne, których dostarczanie – z 
przyczyn głównie ekonomicznych – nie może być zagwarantowane w obrocie 
cywilnoprawnym oraz w odniesieniu do których nie można z założenia wyklu-
czyć kogokolwiek z prawa korzystania z nich. Są to ponadto dobra, od których 
oczekujemy określonej jakości, niezależnie od liczby osób z nich korzystających.  

 
123. Usługi publiczne realizowane są zwykle w takich obszarach aktywności, które 

wymagają utrzymywania odpowiedniej bazy materiałowej, osobowej, finan-
sowej, przy jednoczesnym zagwarantowaniu nieprzerywalności ich świadczeń na 
określonym poziomie. Zakres usług publicznych jest zmienny tak w ich rodzaju 
jak i zakresie powszechnej dostępności, w zależności od występującego zapotrze-
bowania. Ponadto, co jest niebagatelne, zależy od możliwości finansowych wła-
dzy publicznej. W zakresie przedmiotowym można wyróżnić następujące kate-
gorie usług publicznych: 

– usługi administracyjne, 
– usługi publiczne o charakterze społecznym, 
– usługi publiczne o charakterze technicznym (często zwane usługami komu-

nalnymi). 
 

124. Podstawowym zadaniem władzy publicznej, jest efektywne i skuteczne zaspoka-
janie potrzeb mieszkańców określonej wspólnoty samorządowej. Wymaga to 
umiejętności określenia rzeczywistych potrzeb mieszkańców w zakresie określo-
nej usługi oraz umiejętności efektywnego korzystania z posiadanych przez samo-
rząd terytorialny określonych zasobów materialnych, finansowych i organizacyjnych.  
 
Podstawowym wskaźnikiem skuteczności zaspakajania potrzeb w zakresie usług 
publicznych jest stopień satysfakcji mieszkańców ze standardów świadczonych 
usług, który można poznać badając ich opinię. Jest to rzeczywisty weryfikator 
skuteczności świadczenia usług. Natomiast efektywność zaangażowania zasobów 
jednostki wykonującej określoną usługę publiczną można określić analizując 
koszty świadczenia usługi oraz liczbę usług w danym obszarze wraz z ich stan-
dardami. Można więc zbudować wskaźnik będący miarą efektywności zaspokaja-
nia potrzeb mieszkańców jako jednostkowy koszt usługi o precyzyjnie określo-
nym standardzie.  
 

125. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców wymaga określonej organizacji sprawnego 
zarządzania usługami przez władzę publiczną, której obowiązkiem jest zapew-
nienie warunków do efektywnej ich realizacji, bazując na przyjętej polityce 
społecznej, zdefiniowanych standardach oraz określonym rynku usługobiorców. 
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126. Usługi publiczne tworzą bardzo liczną grupę zróżnicowanych działań i przed-
sięwzięć, począwszy od prostych usług administracyjnych, takich jak wydawanie 
dowodów osobistych, praw jazdy, rejestracji określonych czynności (urodziny, 
śluby) czy też podejmowania określonych decyzji administracyjnych (z zakresu 
ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej czy budownictwa). Tego typu 
usługi realizowane są wyłącznie w urzędach administracji samorządowej, które 
pełnią rolę zarówno organizatora usług jak i ich wykonawcy. Standardy realizacji 
tego rodzaju usług związane są, w zasadzie, z poziomem kultury obsługi intere-
santów (klientów) w określonym urzędzie.  
 

127. Usługi publiczne o charakterze społecznym (ochrona zdrowia, oświata, kultura, 
pomoc i opieka społeczna, obsługa bezrobotnych) wykonywane są zwykle przez 
samorządowe jednostki organizacyjne lub jednostki posiadające osobowość 
prawną dla których organem założycielskim jest samorząd terytorialny. Tu 
podstawowym problemem jest podniesienie  poziomu racjonalności ekonomicz-
nej, a w przypadku usług gdzie określone są ustawowo ich standardy (pomoc i 
opieka społeczna, oświata), konieczność utrzymywania określonego w normie 
prawnej poziomu standardu. 
 

128. Do usług publicznych o charakterze technicznym (usługi komunalne) zaliczane 
są gospodarka wodna z urządzeniami zaopatrzenia w wodę, systemy kanalizacji, 
oczyszczalnie ścieków, sieci przesyłu energii cieplnej i elektrycznej, sieci 
gazowe, systemy zagospodarowania i składowania odpadów, usługi komunika-
cyjne, utrzymanie i modernizacja dróg itd. Świadczenie tego typu usług 
komunalnych może się odbywać bądź przez jednostki podległe samorządowi 
(zakłady budżetowe, spółki komunalne) lub przez spółki o kapitale mieszanym. 
Samorząd terytorialny, w granicach swoich uprawnień wynikających z ustawy o 
gospodarce komunalnej, może również zlecać świadczenie usług przedsiębiorst-
wom prywatnym w drodze umowy, z zastosowaniem przepisów ustawy o 
zamówieniach publicznych. Jednak odpowiedzialność za świadczenie tego typu 
usług komunalnych o określonym standardzie zawsze spoczywa na określonej 
jednostce samorządu terytorialnego. 
 

129. Tak w przypadku usług o charakterze społecznym jak i technicznym, istotne jest 
umiejętne sprawowanie, przez władzę publiczną, funkcji zwierzchnika (bądź 
organu założycielskiego) nad jednostkami organizacyjnymi wykonującymi 
określone zadania publiczne. Samorząd terytorialny wykonuje tę funkcję również 
przy pomocy urzędu jako aparatu pomocniczego. To urząd odpowiada za sposób 
organizacji usług publicznych oraz za stałe doskonalenie zarządzania usługami. 
Doskonalenie świadczenia usług dokonywać można poprzez zwiększanie ich 
dostępności oraz przez poprawę ich jakości. I właśnie w tym obszarze podstawo-
wym narzędziem dla władzy publicznej jest metoda rozwoju instytucjonalnego 
urzędu, obejmująca analizę poziomu rozwoju instytucjonalnego, projektowanie 
zmian (usprawnień) instytucjonalnych, ich wdrażanie oraz monitorowanie i ocenę 
efektów.  
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130. W obszarze usług publicznych działania służące rozwojowi instytucjonalnemu 
dotyczyć powinny ustalenia oraz stosowania standardów usług, przygotowania 
planów świadczenia poszczególnych usług oraz stosowania określonych 
mechanizmów doskonalących ich świadczenie. Oczywiście pierwszym krokiem 
w kierunku dokonania niezbędnych zmian jest przygotowanie szczegółowego 
opisu stanu usług publicznych na obszarze działania samorządu terytorialnego. 
Opis ten przeprowadzony być powinien w trzech aspektach. Po pierwsze należy 
opisać wszystkie jednostki organizacyjne świadczące na obszarze samorządu 
usługi publiczne, ich formę prawną, strukturę zasoby, zasady finansowania oraz 
stosowany system zarządzania jednostką. Z drugiej strony ważne jest utworzenie 
mapy popytu na usługi. Należy określić rodzaje usług których wykonywanie jest 
obowiązkowe, te które są niezbędne dla mieszkańców oraz te które powinny być 
rozwijane. Trzecim aspektem jest zdefiniowanie potencjalnego rynku świadcze-
niodawców, w tym określenie istniejących na rynku usług braków i nadwyżek w 
podaży poszczególnych usług. 
 

131. Gdy samorząd terytorialny pełni rolę zarówno organizatora jak i – poprzez swoje 
jednostki organizacyjne – wykonawcy tych usług możemy mieć do czynienia z 
wystąpieniem pewnej sprzeczności celów. Wynika to z faktu, że władza publicz-
na z jednej strony chciałaby skutecznie zaspakajać potrzeby mieszkańców ale z 
drugiej strony poziom skuteczności bardzo często zależy od poziomu efektyw-
ności świadczenia określonych usług. Wyższa efektywność może wiązać się – na 
szczęście nie zawsze – z wyższymi kosztami ekonomicznymi usługi. W przypad-
ku, gdy priorytety społeczne mają przewagę nad ekonomicznymi, należy liczyć 
się z koniecznością dotowania usług publicznych oraz niską efektywnością gos-
podarowania przedsiębiorstw komunalnych samorządu. Może to stanowić realną 
barierę rozwoju usług publicznych. Dlatego często jednostki samorządu teryto-
rialnego preferują model prywatny świadczenia usług komunalnych, w którym 
przedmioty prywatne konkurują na rynku usług bądź – w trakcie procedury prze-
targu publicznego – o rynek usług komunalnych w danej jednostce samorządo-
wej. W obu przypadkach właściwa organizacja urzędu – a konkretnie: budowa 
urzędu o kulturze zarządzania poprzez rezultaty – w znaczący sposób może pod-
nieść poziom wykonywania usług publicznych w danej jednostce samorządu 
terytorialnego.  
 

132. Podstawowym elementem w obszarze zarządzania usługami publicznymi jest – 
po przeprowadzeniu szczegółowego opisu stanu usług publicznych – przygo-
towanie przez jednostkę samorządu terytorialnego określonej strategii rozwoju 
tych usług. Podstawowym warunkiem brzegowym niezbędnym w pierwszej fazie 
przygotowywania strategii jest ustalenie jasno sprecyzowanych celów działal-
ności w tym również w formie przyjęcia określonych standardów świadczenia 
usług. Wymaga to skonstruowania oraz podania do publicznej wiadomości 
wskaźników pomiaru dokonań w formie mierników jakości i kosztu usługi oraz 
pomiarów efektywności działania. Wymaga to również przygotowania odpo-
wiedniego systemu zbierania danych niezbędnych do ustalania przyjętych wskaź-
ników (system monitorowania) oraz systemu dokonywania ocen (ewaluacja).  
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133. Stosowanie okresowych ocen własnych dokonań jest czynnością niezbędną w 
urzędzie, którego kultura jest nastawiona na zarządzanie zorientowane na rezul-
taty. Zawiera ono wszystkie formy uczenia się, które są nakierowane na ulepsza-
nie tego, co urząd bezpośrednio lub podporządkowane mu jednostki organiza-
cyjne, dostarczają w formie ogólnie dostępnych usług publicznych. Dokonywanie 
ocen pozwala też, w sposób realistyczny i rzetelny na weryfikację i aktualizację 
przyjętych przez władzę publiczną standardów. 
 

134. W przypadku wykonywania usług przez jednostkę podległą samorządowi, istotną 
sprawą jest analiza sytuacji finansowej jednostki. Podstawową kwestią jest 
możliwość osiągnięcia istotnej poprawy skuteczności i efektywności zaspoka-
jania potrzeb mieszkańców. Temu celowi służy planowanie oraz zarządzanie 
świadczeniem usług publicznych. Świadome zarządzanie jednostkami wykonu-
jącymi usługi lub kontrolowanie wykonania usług zleconych przedsiębiorcom, 
wymaga dwóch narzędzi. Pierwsze to operacyjny plan świadczenia usług, przy-
jęty w formie planu wieloletniego, wraz z zakresem usług nim objętych. Drugim 
narzędziem winno być przyjęcie przez organy samorządu terytorialnego zasad 
monitorowania i oceny usług świadczonych przez jednostki organizacyjne, jed-
nostki zależne i podmioty zewnętrzne oraz prowadzenie stałego monitorowania 
usług zgodnie z przyjętymi zasadami. Wyniki uzyskane z procesu monitorowania 
służą – w urzędzie nastawionym na zarządzanie zorientowane na rezultaty – do 
dokonywania ciągłych ocen oraz aktualizacji planów świadczenia usług. W tym 
obszarze warto również przyjąć określone zasady analizowania rynku usług pod 
kątem możliwości zlecania świadczenia usług publicznych jednostkom zewnętrz-
nym oraz możliwości komercjalizacji i prywatyzacji jednostek organizacyjnych i 
jednostek zależnych. 
 

135. Monitorowanie traktowane jako narzędzie do stałej oceny (ewaluacji) wykony-
wania usług publicznych jest więc istotnym elementem doskonalenia (poprawy 
jakości) świadczonych usług dostarczanych przez jednostki organizacyjne 
samorządu lub przedsiębiorców. Innymi ważnymi elementami doskonalenia 
świadczonych usług publicznych jest wykonywanie stałych analiz rynku usług 
oraz analiz organizacji świadczących usługi na terytorium jednostki samorządu 
terytorialnego. 
 
 3.4.2.   Organizacja usług publicznych przez JST 
 

136. Sposoby organizacji usług publicznych mogą być różne w zależności od 
charakteru usługi, ale także w zależności od charakteru, specyfiki i tradycji w 
jednostce samorządu terytorialnego. Najbardziej typowym sposobem organizacji 
i zapewniania usług publicznych jest ich bezpośrednie organizowanie przez 
samorząd terytorialny. W przypadku usług administracyjnych będzie to przede 
wszystkim urząd (gminy, powiatu, marszałkowski). Zapewnianie usług adminis-
tracyjnych może mieć miejsce również przez jednostkę organizacyjną podporząd-
kowaną samorządowi terytorialnemu, ale rozwiązanie to powinno być stosowane 
tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Takim wyjątkiem są np. 
miejskie (gminne) ośrodki pomocy społecznej, łączące realizację usług społecz-
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nych i administracyjnych. Dla mieszkańców gmin i powiatów tradycją jest już 
załatwianie wszelkich usług administracyjnych w urzędzie JST.  
 

137. W przyszłości należy się liczyć z nowoczesnymi technologiami, które umożliwią 
realizację usług administracyjnych bez konieczności bezpośredniego kontaktowa-
nia się z urzędem JST. Takim przykładem może być wprowadzanie do użyt-
kowania e–administracji, sposobu realizacji usług administracyjnych, w których 
podstawowym środkiem komunikacji między mieszkańcem i urzędem jest inter-
net. Wprowadzanie e–administracji powinno być realizowane w tych jednostkach 
samorządu terytorialnego, w których duży odsetek mieszkańców posiada dostęp 
do internetu. W zasadzie nie powinno się prywatyzować usług administra-
cyjnych, gdyż ze względu na ich specyfikę nadają się do tego w niewielkim 
stopniu.  
 

138. Organizacja obsługi mieszkańców w urzędzie powinna być prowadzona przez tak 
zwane centrum obsługi klienta – jedno wyodrębnione miejsce w urzędzie i jego 
strukturze, gdzie mieszkaniec mógłby załatwić dowolną sprawę administracyjną 
bez konieczności poszukiwania właściwego urzędnika do załatwienia swojej 
sprawy i zabiegania o szybkie przetwarzanie dokumentów jego sprawy w posz-
czególnych komórkach organizacyjnych urzędu. Pracownicy centrum obsługi 
klienta powinni udzielać wyczerpujących informacji o niezbędnych do załatwie-
nia danej sprawy dokumentach. Następnie powinni, po upewnieniu się, że otrzy-
mali od petenta pełny zestaw dokumentów związanych z dana sprawą, w jego 
imieniu dbać o skuteczne i efektywne załatwienie jego sprawy w urzędzie.  
 
Niestety, obecnie tylko bardzo niewiele urzędów organizuje usługi administracyj-
ne w taki sposób. Częstszym przypadkiem organizacji usług jest tworzenie 
punktów informacji w urzędach, w których przeszkolenie pracownicy urzędów 
informują mieszkańców po pojawieniu się w urzędzie gdzie mogą swoje sprawy 
załatwić na podstawie krótkiej rozmowy lub bardzo pobieżnej analizy przedsta-
wionych przez mieszkańca dokumentów. Istotnym polepszeniem zapewnienia 
właściwego poziomu usług administracyjnych jest uzyskanie przez urząd certy-
fikatu jakości ISO lub innego uznanego systemu zapewnienia jakości. Posiadanie 
dowolnego certyfikatu jakości powinno być traktowane jako niezbędne minimum 
starań JST dla zapewnienia realizacji usług administracyjnych. 
 

139. W przypadku usług społecznych występuje większe zróżnicowanie sposobów 
organizacji świadczeń i usług. Ciągle najpopularniejsze jest organizowanie takich 
usług bezpośrednio przez władzę publiczną, na ogół przez funkcjonowanie 
wyspecjalizowanej jednostki organizacyjnej, której działalność jest ograniczona 
do organizacji i realizacji takich usług. Przykładem takiej sytuacji jest zapew-
nienie usług edukacyjnych przez szkoły, dla których organem założycielskim jest 
samorząd terytorialny, zapewnienie świadczeń zdrowotnych przez przychodnię 
lub szpital, który jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, zapewnienie 
opieki nad osobami starszymi przez prowadzenie domów pomocy społecznej, 
zapewnienie dostępu do kultury przez prowadzenie teatrów, oper i innych jed-
nostek kultury jako publicznych instytucji kultury, etc.  
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3.4.3.   Zlecanie wykonywania usług publicznych 
 

140. Nowoczesnym podejściem do zapewnienia usług społecznych jest przekazanie 
funkcji organizatora innym instytucjom publicznym (np. kościołom, stowarzy-
szeniom użyteczności publicznej, organizacjom pozarządowym typu non–profit) 
i pozostawienie w urzędzie jedynie funkcji płatnika i kontrolera utrzymywania 
podstawowych standardów i jakości usług. Panuje powszechne przekonanie, że 
taki system zapewniania usług społecznych jest lepszy – zapewnia wyższą jakość 
usług i zapewnia oszczędność kosztów. Jednak wprowadzenie takiego systemu 
uzależnione jest od rozwoju instytucjonalnego urzędu oraz funkcjonowania na 
obszarze samorządu takich instytucji, które zaoferują przejecie funkcji organi-
zatora usług.  
 
Dalej idącym rozwiązaniem jest dopuszczenie do organizowania usług społecz-
nych przez podmioty prywatne i stymulowanie powstania rynku lub quasi–rynku 
do organizacji takich usług. Przy jednostce samorządu terytorialnego pozostaje 
funkcja płatnika i egzekutora standardów usług, natomiast przy rozwiązaniach 
bazujących na prywatyzowaniu organizowania usług społecznych należy zawsze 
zachować możliwość kontroli kosztów usług, gdyż podmioty prywatne w dążeniu 
do zysku będą wywierały presję na wzrost kosztów usług. Dobrym rozwiązaniem 
jest zachowanie funkcji organizowania usług w pewnej części zakresu świadczeń, 
tak aby możliwe było kontrolowanie rzeczywistych i uzasadnionych kosztów 
usług. Przykładem może być dopuszczalna prywatyzacja usług w zakresie pomo-
cy społecznej prowadzenia domów pomocy społecznej przez podmioty prywatne, 
ale z zachowaniem 1 – 2 publicznych domów pomocy społecznej, aby na podsta-
wie własnych doświadczeń z ich prowadzeniem mieć możliwość kontraktowania 
usług po racjonalnych cenach. Podobna sytuacja powinna mieć miejsce w 
zakresie organizacji świadczeń zdrowotnych, edukacyjnych, itd.  
 

141. W przypadku publicznych usług technicznych również tradycyjnym organizato-
rem ich zapewnienia jest JST przez swoje wyodrębnione jednostki organizacyjne, 
funkcjonujące jako jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych lub 
podmioty prawa handlowego. Typowymi usługami technicznymi jest zaopatrze-
nie mieszkańców w wodę, gaz, energię, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, 
etc. Do usług technicznych należy również zaliczyć zapewnienie dojazdu dzieci 
do szkół, organizowanie przewozów regionalnych. W zapewnianiu usług tech-
nicznych znacznie wcześniej i odważniej niż w przypadku pozostałych usług 
publicznych wykorzystano inne rozwiązania niż bezpośrednie zapewnienie przez 
urząd lub jego jednostkę organizacyjną. W największym stopniu dotyczy to 
organizacji dowozu dzieci do szkół i zapewnienia komunikacji regionalnej, a 
także miejskiej. W dwóch pierwszych przypadkach samorząd terytorialny jest 
organizatorem i finansującym usługi, natomiast wykonawcą jest niezależny od 
samorządu podmiot gospodarczy.  
 
Zastosowanie takich rozwiązań było możliwe z tego powodu, że niezbędne środ-
ki techniczne do realizacji tej usługi (autobusy, mikrobusy) mogą być własnością 
podmiotu gospodarczego realizującego usługę, co zapewnia wykonywanie tej 
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usługi bez potrzeby kosztownych inwestycji samorządu na środki techniczne. 
Warto też podkreślić, że zwykle istnieje dość spory rynek usługodawców, którzy 
składają konkurencyjne oferty na realizację tych usług. W przypadku usług 
komunikacji miejskiej wykonawcą usług z reguły są miejskie przedsiębiorstwa 
komunikacyjne, w których samorząd jest głównym udziałowcem. Historycznie 
zastaną sytuacją jest funkcjonowanie gminnych monopolistów w tym obszarze, a 
ich przekształcenia w kierunku innego sposobu zorganizowania usług transportu 
miejskiego są często blokowane przez związki zawodowe w miejskich przedsię-
biorstw komunikacyjnych.  
 

142. W obszarze usług technicznych zweryfikowano praktycznie tezę, że ograniczanie 
kosztów jednostkowych usług publicznych i sprawne zarządzanie znacznie lepiej 
jest wykonywane przez podmioty prywatne niż przed podmioty publiczne, a 
zdecydowanie najgorzej w takich rankingach wypadało zapewnienie takich usług 
bezpośrednio przez urząd.  
 

143. Podstawową formą zapewniania usług technicznych takich jak zaopatrzenie 
mieszkańców w wodę, gaz, energię, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, etc., 
jest funkcjonowanie odrębnej komunalnej jednostki organizacyjnej, której 
działalność jest skoncentrowana na zapewnieniu realizacji tej usługi, natomiast w 
urzędzie samorządu terytorialnego pozostawiono takie funkcje jak kontrola cen i 
kosztów oraz zatwierdzanie polityki taryfowej. W taki sposób dążono do oddzie-
lenia funkcji dostawcy usług od funkcji zamawiającego. Również dość szybko 
zauważono, że zapewnienie technicznych usług publicznych wykonywanych 
poprzez eksploatację złożonych technicznie i skomplikowanych technologicznie 
urządzeń i instalacji oraz układów sieciowych, najlepiej jest realizowane przez 
podmioty gospodarcze funkcjonujące w oparciu o kodeks spólek handlowych. Z 
tego powodu obecnie prawie wszystkie jednostki organizacyjne realizujące pub-
liczne usługi techniczne są spółkami prawa handlowego.  

 
144. Wysoki koszt infrastruktury technicznej związanej z niezbędnymi procesami 

technologicznymi (uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków, utylizacja odpadów) 
oraz wysokie koszty eksploatacji sieciowych układów, a także poszukiwanie 
przez samorząd terytorialny profesjonalnego zarządzania takimi firmami owocuje 
często otwieraniem się samorządu na prywatyzację realizacji tych usług. Naj-
częstszą formą jest częściowa prywatyzacja, w której inwestor prywatny przez 
sfinansowanie niezbędnych inwestycji lub modernizacji wchodzi w posiadanie 
mniejszościowego pakietu akcji (lub udziałów) i w zamian za to uzyskuje wpływ 
na zarządzanie podmiotem przyczyniając się na ogół do jego polepszenia.  

 
Rozwiązaniem najdalej idącym jest pełna prywatyzacja wykonywania usług, przy 
której samorząd terytorialny uzyskuje na ogół dodatkowe wpływy do budżetu 
(przychody te mają charakter jednorazowy i nie powinny być głównym powodem 
prywatyzacji) oraz powinien zapewnić sobie kontrolę cen usług. W przypadkach 
pełnej prywatyzacji lub oddania kontroli nad przedsiębiorstwem komunalnym 
podmiotowi prywatnemu, gdy nie zadbano o zapewnienie kontroli cen usług, po-
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ważnym zagrożeniem jest wzrost ich cen, który jest kształtowany przez właś-
ciciela, z bardzo ograniczonym wpływem samorządu.  
 

145. Z tego powodu przy prywatyzacji technicznych usług publicznych, a także 
szerzej, z wykorzystaniem infrastruktury sieciowej lub bardzo dużej wartości 
należy stosować się do następujących reguł. Oddawanie pełnej kontroli nad 
podmiotem zapewniającym wykonywanie usługi publicznej powinno mieć 
miejsce wtedy, gdy istnieje możliwość wybudowania infrastruktury alterna-
tywnej, która w przypadku nadmiernego wzrostu cen za usługę, będzie mogła być 
w stosunkowo krótkim czasie uruchomiona, a więc gdy istnieje realna możliwość 
znalezienia alternatywnego realizowania usługi w sytuacji gdy realizujący ją 
podmiot prywatny prowadzi politykę cenową, która nie może być zaakceptowana 
przez samorząd terytorialny odpowiedzialny za zapewnienie określonej usługi. 

 
Dobrym przykładem takiej sytuacji jest prywatyzacja domu pomocy społecznej, 
gdzie w przypadku zaistnienia nadmiernie wysokich kosztów można wybudować 
nowy dom w dowolnym innym miejscu dopuszczalnym przez plan zagospodaro-
wania przestrzennego. Nie ma takiej możliwości w przypadku układów 
sieciowych, a więc zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, które po spry-
watyzowaniu są praktycznie nie odtwarzalne. W takiej sytuacji nie jest wskazane 
wyzbywanie się tej struktury lub oddawanie kontroli nad nią na dłuższe okresy 
czasu niż okresy umów gwarantujących kontrolę kosztów i kształtowanie polityki 
cen za wykonywana usługę.  
 
3.4.4.   Partnerstwo publiczno–prywatne 
 

146. Dobrym narzędziem umożliwiającym pewną kontrolę nad technicznymi usługami 
publicznymi jest partnerstwo publiczno–prywatne. W najszerszym ujęciu przez 
partnerstwo publiczno–prywatne w obszarze usług publicznych rozumiemy 
jakąkolwiek dobrowolną współpracę podmiotu publicznego, odpowiadającego za 
zapewnienie danej usługi publicznej, z podmiotem prywatnym, mającą na celu: 

– powstanie infrastruktury niezbędnej do wykonywania tych usług, lub  
– eksploatowanie takiej infrastruktury (własnej lub powierzonej)  

oraz zapewnianie realizacji pożądanych usług publicznych zgodnie ze standar-
dami i zasadami określonymi przez podmiot publiczny.  
 

147. Najprostszym partnerstwem jest kontraktowanie robót wykonawczych w drodze 
postępowania o zamówienie publiczne. W tradycyjnych modelach postępowań o 
zamówienia publiczne, podmiot publiczny odpowiada za zaplanowanie, zapewnie-
nie finansowania, budowę, a po zakończeniu procesu inwestycyjnego, eksploa-
tację i utrzymanie obiektów. W tym celu, dla realizacji przynajmniej części z tych 
czynności (projekt, wykonawstwo robót, dostawa wyposażenia, zarządzanie pro-
cesem inwestycyjnym, serwis, usługi bankowe itd.), korzysta z usług podmiotu 
gospodarczego wyłonionego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego.  
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Udział partnera prywatnego przeważnie ogranicza się do funkcji projektanta 
(umowa na roboty projektowe), wykonawcy (umowa na roboty budowlane) lub 
dostawcy urządzeń (umowa na dostawę), a podmiot publiczny (bezpośrednio lub 
przez podległe mu jednostki organizacyjne) pełni funkcję inwestora oraz 
użytkownika tak powstającej infrastruktury. Dodatkowo podmiot publiczny może 
zatrudnić osobę lub podmiot posiadający wymagane uprawnienia dla pełnienia 
funkcji nadzoru inwestycyjnego (umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, 
umowa o inwestorstwo zastępcze, umowa na pełnienie funkcji inżyniera kon-
traktu). Cechą tej współpracy jest zazwyczaj dość krótki okres obowiązywania 
umowy wiążącej strony (od kilku tygodni, miesięcy do kilku lat). Prosta jest 
również forma wyboru w oparciu o przepisy dotyczące zamówień publicznych. 
Coraz częściej w ramach kontraktowania robót i usług wskazuje się na możliwoś-
ci udziału partnera prywatnego w takich działaniach jak eksploatacja, utrzymanie 
czy zarządzanie infrastrukturą publiczną.   
       

148. Poprzez zawarcie umowy serwisowej podmiot publiczny może zapewnić sobie 
pomoc posiadającego specyficzną wiedzę, umiejętności i doświadczenie pod-
miotu prywatnego przy zakupach nowego wyposażenia wraz z jego eksploatacją i 
utrzymaniem. To rozwiązanie może obejmować dostawę wyposażenia, jego mon-
taż, serwis, odczyty liczników itp. (np. umowa na opomiarowanie sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej, serwisowanie pojazdów mechanicznych itd.). Dla tego 
typu umów dość prosto i skutecznie można wykorzystywać procedury postępo-
wania przetargowego. Kontrakt tego typu zazwyczaj trwa od kilku miesięcy do 
kilku lat. 
 

149. Na podstawie umowy na zarządzanie podmiot publiczny może przenosić na 
podmiot prywatny odpowiedzialność za eksploatację i utrzymanie infrastruktury. 
Ten typ umowy obejmuje szerszy zakres zadań niż umowa serwisowa, często w 
jej ramach podmiot prywatny wprowadza również do zarządzanego systemu 
nowe rozwiązania i nowe technologie zwiększające efektywność. Czas obowią-
zywania umowy jest również dosyć krótki (do kilku lat). W ramach ustalonych 
warunków podmiot prywatny może albo otrzymywać tylko określone wynagro-
dzenie, albo dodatkowo mieć prawo do czerpania korzyści z wprowadzonych 
modernizacji, ograniczających koszty eksploatacji.  

 
Tego typu rozwiązanie organizacyjne utrzymuje w dalszym ciągu ograniczony 
udział partnera prywatnego, a ryzyko związane z działalnością w zakresie świad-
czonych usług przede wszystkim spoczywa na partnerze publicznym. Może 
jednak ono wpływać na poprawę jakości świadczonych usług (rozdzielenie funk-
cji nadzoru nad jakością i funkcji realizatora usługi), chociaż raczej nie wpływa 
na redukcję taryf.  
 

150. Na podstawie umowy leasingowej partner prywatny, w zamian za uzgodnioną 
opłatę leasingową przekazywaną okresowo partnerowi publicznemu, przejmuje 
strumień dochodów otrzymywany za świadczenie usług publicznych. Wraz z 
dochodami przejmuje on również obowiązek utrzymania i eksploatacji infrastruk-
tury związanej z tymi usługami. Ten rodzaj umowy różni się od wcześniej opisa-
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nych tym, że ryzyko prowadzenia działalności obciąża podmiot prywatny. W 
zależności od tego, czy potrafi uzyskać dodatkowe dochody (np. z ograniczania 
kosztów eksploatacji, przy jednoczesnym jednak zapewnieniu standardu usług), 
właściwie wynegocjował wielkość opłaty leasingowej osiągnie on zamierzony 
zysk z prowadzonej działalności lub też przyniesie mu ona stratę.  
 
Umowy leasingowe zawierane są na okres od 5 do 15 lat i są stosowane tam, 
gdzie świadczone w oparciu o infrastrukturę publiczną usługi przynoszą 
dochody. Tego typu umowy są na świecie stosowane np. w dziedzinie transportu 
publicznego i przy zaopatrzeniu w wodę.  
 

151. We wszystkich opisanych powyżej formach współpracy, partner publiczny pozo-
staje właścicielem infrastruktury. Za organizowanie, planowanie oraz finan-
sowanie inwestycji i programów rozwojowych również odpowiada administracja 
publiczna. Partner prywatny realizuje precyzyjnie określone umową zadania, a 
ryzyko prowadzonej przez niego działalności jest bardzo ograniczone. Wzajemne 
świadczenia są precyzyjnie rozgraniczone i dzięki temu bardzo łatwo jest egzek-
wować prawidłowość ich realizacji.  
 

152. „Pełne” partnerstwo publiczno–prywatne polega na wspólnym zaangażowaniu 
kapitałowym partnera publicznego i prywatnego. Na ogół jest to związane z 
inwestycją w budowę nowej lub modernizację istniejącej infrastruktury służącej 
do realizacji wybranych usług publicznych. Typowymi przykładami takich 
wspólnych przedsięwzięć mogą być: budowa (modernizacja) oczyszczalni, zakła-
du uzdatniania wody, zakładu utylizacji odpadów, szpitala publicznego, domu 
pomocy społecznej, itp. Partnerstwo publiczno–prywatne dzieli odpowiedzial-
ność za powodzenie przedsięwzięcia obydwie strony. Przedmiotem zainteresowa-
nia jest nie tylko sama eksploatacja infrastruktury, świadczenie usług lub posz-
czególne etapy realizacji inwestycji. Przy takich rozwiązaniach strony odpowia-
dają za całość projektu, zaczynając od jego przygotowania, projektów technicz-
nych, realizacji inwestycji, a kończąc na jego eksploatacji.  
 

153. Wspólne przedsięwzięcie publiczno–prywatne może być realizowane tylko wte-
dy, gdy zarówno partner publiczny, jak i prywatny będzie miał z niego korzyść. 
Partner publiczny zainteresowany jest przede wszystkim zapewnieniem świad-
czenia usługi na właściwym poziomie jakości i przy akceptowalnej cenie. Partner 
prywatny realizuje projekt na zasadach komercyjnych. Nieporozumieniem zatem 
byłoby twierdzenie, że partner prywatny nie może osiągnąć zysku z udziału w 
przedsięwzięciu gospodarczym. Takie założenie może być wręcz ryzykowne, bo 
bankructwo podmiotu prywatnego może jednocześnie zakończyć się brakiem 
dostępności do usług, które świadczył. Niezwykle ważne jest zatem solidarne 
ponoszenie ryzyka związanego z przedsięwzięciem i ustalenie godziwego, akcep-
towanego społecznie poziomu korzyści obu stron. 
3.5.  Partycypacja społeczna, stymulowanie rozwoju społecznego 
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154. Partycypacja społeczna to zjawisko polegające na uczestniczeniu społeczności 
mieszkańców danej miejscowości, gminy, powiatu, regionu, a nawet państwa, w 
identyfikacji i rozwiązywaniu wspólnych potrzeb, problemów. Pod pojęciem tym 
rozumieć należy zarówno wszelkie przejawy organizowania się (zrzeszania) ludzi 
zmierzających do osiągnięcia wspólnych celów (w tym także do zaspokojenia 
swoich potrzeb materialnych i niematerialnych), jak też włączanie się ludności 
oraz stworzonych przez nią organizacji w proces realizacji zadań publicznych 
przez władze rządowe lub samorządowe. Celem partycypacji społecznej jest: 

• stworzenie efektywnego systemu zaspokajania potrzeb społecznych – zada-
nia państwa lub innych podmiotów sprawujących władzę publiczną muszą 
odpowiadać potrzebom społecznym; partycypacja społeczna umożliwia 
(ułatwia) dobór takich zadań i metod ich realizacji, które w najbliższym 
stopniu odzwierciedlać będą potrzeby społeczne; 

• uzyskanie społecznej akceptacji dla działań organów władzy publicznej i 
zaufania obywateli, jako warunków skuteczności jej działań. 

 
3.5.1.   Zasada subsydiarności 
 

155. Leżąca u podstaw ustroju demokratycznych państw (w tym także u podstaw pols-
kiej Konstytucji) i wielokrotnie przywoływana jako uzasadnienie konieczności 
rozwijania partycypacji społecznej zasada subsydiarności (pomocniczości) – 
wymaga respektowania przez władze publiczne praw obywateli i tworzonych przez 
nich organizacji do samodzielnego troszczenia się o swoje sprawy i dopuszcza 
wkraczanie przez nie w życie prywatne obywateli i w proces samoorganizującego 
się społeczeństwa dopiero wówczas, gdy mechanizmy samoregulacji zawodzą, a 
dla dobra ogółu konieczne jest zapewnienie ochrony wartości określonych 
Konstytucją lub realizacja wskazanych w niej celów.  
 

156. Państwo i jego struktury, a w rzeczywistości – osoby pełniące funkcje publicz-
ne powinny wspierać zatem organizacje pozarządowe i włączać je w procesy 
decyzyjne, przyczyniając się tym samym do rozwoju społecznego i doskonalenia 
społeczeństwa obywatelskiego. Wymagają tego nie tylko podstawowe akty 
kształtujące ustrój danego państwa – leży to również w interesie osób sprawu-
jących władzę publiczną każdego rodzaju i na każdym szczeblu. Jak bowiem 
wyżej wskazano, uzyskiwana w ten sposób społeczna akceptacja i zaufanie 
obywateli są warunkami skuteczności rządzenia. Ich niski poziom stanowi zatem 
– czasami tylko w dalszej, niedostrzegalnej perspektywie – zagrożenie dla osób 
pełniących funkcje publiczne: mogą utracić pełnione funkcje czy sprawowane 
stanowiska, nie uzyskać niezbędnego poparcia w kolejnych wyborach itp.  
 
3.5.2.   Społeczeństwo obywatelskie 
 

157. Społeczeństwo obywatelskie to społeczeństwo, w którym działalność niezależ-
nych od państwa różnego typu instytucji, organizacji, związków i stowarzyszeń 
(a więc właśnie partycypacja społeczna) jest podstawą samodzielnego rozwoju 
obywateli oraz stanowi wyraz ich osobistej aktywności. Ujmując rzecz inaczej 
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możemy powiedzieć, że jest to społeczeństwo państwa demokratycznego, aktyw-
ne publicznie, świadome swoich celów, zdolne dla samoorganizowania się dla 
realizacji celów ekonomicznych, politycznych, społecznych.  

 
Jego idea sięga starożytności (pojawia się już u Arystotelesa w traktacie Państwo), 
rozwijana była w czasach Oświecenia (Kant i Rousseau). Zaniknęła w społeczeń-
stwach rządzonych totalitarnie (w państwach faszystowskich, komunistycznych), 
zaś odrodziła się ze szczególną siłą w kilkunastu ostatnich latach jako swoiste 
antidotum na zagrożenia stwarzane rozwojowi społecznemu i samorealizacji jed-
nostki przez skutki światowej globalizacji i wynaturzenia tzw. nowych demo-
kracji państw posttotalitarnych, budujących zręby swych ustrojów państwowych, 
ekonomicznych i społecznych bez możliwości oparcia się na doświadczeniach 
własnego społeczeństwa. Mamy tu w szczególności na myśli Polskę i inne 
państwa postkomunistyczne. 
 

158. Za społeczeństwo obywatelskie uznaje się obecnie takie społeczeństwo, w którym: 

• suwerenem władzy jest naród, sprawujący ją przez swoich przedstawicieli 
lub bezpośrednio, 

• władza działa w granicach i na podstawie prawa, 
• system źródeł prawa uwzględnia interesy obywateli, 
• istnieje prawny system ochrony praw i wolności obywateli, 
• funkcjonują instytucje gwarantujące przestrzeganie praw (np. powszechnie 

dostępne sądownictwo właściwe we wszystkich sporach z władzą publicz-
ną, trybunały, rzecznik praw obywatelskich), 

• obywatele mają zapewnioną faktycznie możliwość uczestniczenia w życiu 
społecznym – istnieją prawne gwarancje tworzenia i swobodnej działalnoś-
ci organizacji wyrażających interesy obywateli, a organizacje te aktywnie 
korzystają z tych możliwości. 

 
159. Ostatnia z wymienionych cech społeczeństwa obywatelskiego stanowi niejako 

gwarancję szerokiej i nieskrępowanej partycypacji społecznej i to nie tylko w 
życiu publicznym, ale również w dziedzinach, w których państwo i jego insty-
tucje nie przejawiają, a nawet nie powinny przejawiać zainteresowania. Wolność 
zrzeszania się i gromadzenia – w granicach wyznaczonych prawem i bez narusza-
nia praw innych – celem wyrażenia, a nawet zamanifestowania swoich potrzeb 
czy poglądów, jest niezmiernie ważna dla rozwoju osobowości ludzkiej, dla 
rozwoju człowieka, a w konsekwencji – rozwoju społeczeństwa. 
 

160. Partycypacja społeczna niezbędna jest jednak także do sprawnego osiągnięcia 
pierwszego i trzeciego z wymienionych elementów. Wyłanianie reprezentantów 
narodu wymaga wyborów, których bez organizacji obywatelskich (partii, zorga-
nizowanych w tym celu komitetów wyborczych itp.) nie moglibyśmy przeprowa-
dzić. Bez włączenia obywateli i ich organizacji w proces kształtowania prawa (w 
przypadku jednostek samorządowych – tzw. prawa miejscowego) uwzględnienie 
w nim ich interesów będzie wprawdzie możliwe, ale skazane na kroczenie grząs-
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ką i wyboistą drogą, popełnianie licznych błędów w rozpoznaniu rzeczywistych 
oczekiwań społecznych.  
 
3.5.3.   Prawne podstawy działania organizacji pozarządowych 
 

161. Podstawy prawne wolności organizowania się przez obywateli i obowiązku za-
pewnienia partycypacji organizacji pozarządowych w działaniach władz publicz-
nych (rządowych i samorządowych) tkwią w Konstytucji RP (Preambuła i art. 
12) oraz w ustawach szczególnych. Ustawy te5 przewidują konieczność zawiada-
miania i wysłuchiwania opinii organizacji obywatelskich w toku wykonywania 
regulowanych nimi zadań, włączanie ich przedstawicieli do składu organów 
pomocniczych, doradczych, a czasami – także stanowiących, nakazują zapew-
nienie tym organizacjom udziału w prowadzonym postępowaniu na prawach 
stron bądź wszczynanie na ich wniosek stosownych postępowań itp.. Ponadto 
ustawy określają zasady organizowania i rejestracji zrzeszeń i fundacji. 
 

162. O wiele większe znaczenie od prawnego uwarunkowania obecności wszelkiego 
typu organizacji społecznych w działaniach władz publicznych ma (jednak) 
obiektywna użyteczność partycypacji społecznej – ułatwia ona sprawującym 
władzę dobór takich zadań i metod ich realizacji, które w najbliższym stopniu 
odzwierciedlać będą potrzeby społeczne (a nie – interesy partykularne wąskich 
grup czy interesy jednostkowe). Tym samym zapewnią większą skuteczność 
podejmowanych decyzji, minimalizację konfliktów interesów. Ponadto, dzięki 
zapewnieniu szerokiej i autentycznej partycypacji społeczności lokalnej bądź 
regionalnej w budowaniu strategii, programów i w podejmowaniu decyzji mają-
cych służyć ich realizacji, uniknąć możemy nieuzasadnionych podejrzeń o party-
kularyzm, nepotyzm, czy korupcję. Jawne i przejrzyste (transparentne) procedury 
przygotowania i podejmowania rozstrzygnięć są największym „wrogiem” tych 
zjawisk Im więcej jest obserwatorów i uczestników procesu ustalania zadań oraz 
wybierania sposobów ich realizacji, tym mniej pozostaje przestrzeni dla działal-
ności ludzi usiłujących zrobić przy tym własny „interes” (występujących zarów-
no po stronie działających urzędów i instytucji publicznych, jak też po stronie 
odbiorców ich usług). 
 

163. jak widać, korzyści płynące z udziału obywateli w życiu publicznym jednostki 
samorządowej są różnorakie. Po pierwsze, zapewnia ona trafną identyfikację 
problemów społecznych. Po drugie – pozwala na znajdowanie akceptowalnych 
sposobów ich rozwiązywania. Po trzecie, udział społeczności lokalnej w dwóch 
powyższych procesach przyczynić się może do ograniczenia konfliktów wew-

                                                             
5 Np. Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo ochrony środowiska, Prawo ochro-
ny przyrody, ustawy o: organizacjach pożytku publicznego, pomocy społecznej, ,ustawy: o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, kulturze fizycznej, przeciwdziałaniu 
narkomanii, wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zasadach wspie-
rania rozwoju regionalnego, zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym. 
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nątrz grupy, jak i konfliktów z władzą publiczną. Czwartym pożytkiem oparcia 
zarządzania sprawami publicznymi na partycypacji obywatelskiej jest aktywiza-
cja społeczności lokalnej (pozostającej – poza przypadkami ekstremalnymi – 
bierną wobec rządów autorytarnych). I w końcu, dzięki partycypacji uzyskujemy 
włączenie się grup i organizacji społecznych do wspólnej realizacji zadań pub-
licznych, a przez to – osiągamy możliwość wykorzystania materialnych i intelek-
tualnych zasobów sektorów niepublicznych do realizacji przedsięwzięć służących 
całej społeczności. 
 
3.5.4.   Stymulowanie aktywności społecznej 
 

164. Przedstawimy teraz syntetycznie: 

– przyczyny, od których uzależniony jest stopień aktywności społecznej, 
– formy, w jakich może się ona przejawiać,  
– sposoby aktywizacji lokalnych społeczności. 
 

165. Na poziom aktywności społecznej w procesie partycypacji wpływa wiele 
czynników. Po pierwsze, jest to tradycja i najnowsze doświadczenia danej 
społeczności. Samoorganizowanie się mieszkańców bywa na niektórych obsza-
rach zjawiskiem powszechnym i ciągłym, występującym od pokoleń (np. na wsi 
wielkopolskiej), na innych – pojawia się sporadycznie – tylko w okolicznościach 
nadzwyczajnych (jak pożar, powódź itp.). Nakładać się na to może również, 
działające powstrzymująco, przyzwyczajenie do uzyskiwania wszystkiego i 
zaspakajania potrzeb wspólnych od instytucji funkcjonujących niejako na zew-
nątrz (np. w społecznościach PGR–owskich, osiedlach mieszkaniowych powsta-
jących przy wielkich kopalniach, elektrowniach czy hutach).  
 

166. Gdy warunki i okoliczności, w jakich żyje dana społeczność działają integru-
jąco, wzrasta poziom społecznej aktywności. W warunkach atomizujących spo-
łeczność (np. znaczne zróżnicowanie ekonomiczne, kulturowe, znaczny poziom 
bezrobocia), samorzutne zaangażowanie w proces partycypacji spada, wymaga 
wspierania go przez instytucje publiczne bądź zajmujące się tym organizacje 
pozarządowe. Możemy zatem stwierdzić, że kolejnym czynnikiem wpływającym 
na poziom partycypacji społecznej jest stopień wspólności interesów członków 
danej grupy.  
 

167. Gdy skala konfliktu interesów między mieszkańcami danej miejscowości (czy 
większego obszaru) wzrasta, spada stopień zaangażowania w wyrażanie i 
realizację interesów całej społeczności, a okazywana aktywność (czasami nawet 
nazywana przez przejawiających ją „społeczną” czy „obywatelską”) jest w istocie 
aktywnością partykularną, skierowaną na realizację interesów pewnej grupy 
mieszkańców, bądź nawet indywidualnego mieszkańca. Niemniej jednak i takie 
przejawy aktywności stanowią element partycypacji społecznej. Mogą być 
bardzo intensywne, ale winny być traktowane nie jako wyraz interesów całej 
społeczności, lecz jako informacja o istniejących potrzebach i sprzecznościach 
między nimi. Również i ta wiedza niezbędna jest władzom publicznym w proce-
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sie podejmowania wielu decyzji. Zarządzanie sprawami publicznymi bez wiedzy 
i uwzględnienia faktu występowania określonych sprzeczności interesów, 
oznacza płynięcie pod prąd. Co więcej, opór społeczny, nawet nielicznych grup 
interesu, może uniemożliwić wykonanie podjętych decyzji. Konflikty należy 
więc identyfikować i podejmować próby ich rozwiązywania lub – co najmniej – 
łagodzenia. 
 
3.5.5.   Liderzy lokalni 
 

168. O stopniu zaangażowania ludności w proces samoorganizowania się oraz inten-
sywności partycypacji organizacji społecznych w wykonywanie zadań publicz-
nych przesądzają lokalni liderzy. Brak w społeczności osób, których cechy 
(osobowość, reprezentowane wartości oraz zachowania) czynią je – w ocenie jej 
członków – wyrazicielami dążeń i interesów całej grupy, przyczynia się do 
pasywności, braku zaangażowania w inne sprawy, niż dotyczące własnych 
interesów. Istnienie takich „przywódców” pociąga za sobą wzrost aktywności 
całej społeczności.  
 

169. Liderami w społeczności lokalnej mogą być, a najlepiej gdy faktycznie są, radni, 
wójtowie, burmistrzowie, starostowie. Ale nawet wówczas, gdy piastujący funk-
cje publiczne posiadają cechy autentycznych liderów danych społeczności, warto 
dostrzegać i „wykorzystywać” w działalności publicznej innych „przywódców”. 
Powinno się nadal opierać na szerokiej partycypacji społecznej. Nie sposób bo-
wiem znaleźć społeczności w pełni jednorodnych, pozbawionych sprzeczności 
lub co najmniej konfliktu interesów. Osoby uważane za liderów danej społecz-
ności rzadko kiedy będą tak traktowane przez całą grupę, zwłaszcza tak dużą i 
rozproszoną jak społeczność miasta, gminy, czy powiatu. Ponadto każdy czło-
wiek jest istotą omylną i powinien – zdając sobie z tego sprawę i chcąc działać 
efektywnie – monitorować przebieg realizacji oraz skutki podjętych przez siebie 
decyzji. Skłonności do autorytarnego sprawowania władzy mogą bardzo 
szybko spowodować utratę autorytetu lidera danej społeczności, a w dalszej 
kolejności – osłabienie aktywności społecznej.  
 

170. Sprawujący władzę liderzy powinni mieć jasną i jak najszerzej akceptowaną 
wizję rozwoju społeczności, której przewodzą. Autorytet oparty na cechach 
osobowości oraz dotychczasowych dokonaniach wystarcza przeważnie do 
osiągnięcia pozycji przywódcy grupy, ale rzadko wystarcza do jej utrzymania. 
Aby zachować wysoki poziom partycypacji społecznej, należy stale rozpoznawać 
oczekiwania mieszkańców i budować na tej podstawie strategie rozwoju, 
koncepcje i programy jej realizacji. W przeciwnym razie trudno będzie liczyć na 
aktywny udział społeczności w ich realizacji. 
 
3.5.6.   Formy partycypacji społecznej  
 

171. Partycypacja społeczna odbywa się w różnych formach organizacyjnych. 
Obywatele, korzystając z wolności zrzeszania się, grupują się w stowarzyszenia, 
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zakładają fundacje, uczestniczą w organizacjach tworzonych do realizacji celów i 
zadań określonych w różnych aktach prawnych (np. samorządy zawodowe, koła 
łowieckie, kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich itp.), a ponadto – tworzą 
sponataniczne nieformalne ruchy, grupy inicjatywne, społeczne komitety budowy 
urządzeń infrastruktury technicznej. Wszystkie te formy, o ile wykorzystywane 
są dla innych celów niż zarobkowe, nazwać możemy organizacjami pozarzą-
dowymi. Tworzą one tzw. trzeci sektor (obok sektora publicznego i sektora 
przedsiębiorców). Zasadom włączania takich organizacji do realizacji celów 
publicznych i zasadom wspierania ich działalności ze środków publicznych 
poświęcona jest specjalna, obowiązująca od początku 2004 r., ustawa o działal-
ności pożytku publicznego6. Przewiduje ona, że działalnością pożytku publiczne-
go jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona według zasad określonych 
w tej ustawie.  
 
Ustawa wymienia 24 dziedziny działalności objęte jej zasadami przewidując 
możliwość rozszerzenia tego katalogu o inne dziedziny charakteryzujące się 
szczególną społeczną użytecznością oraz możliwością ich wykonywania przez 
organizacje pożytku publicznego, kościoły i jednostki organizacyjne istniejące 
w ramach związków wyznaniowych oraz przez stowarzyszenia JST, w sposób 
zapewniający wystarczające zaspokajanie potrzeb społecznych. Uzyskanie 
statusu organizacji pożytku publicznego uzależnione jest w większości przypad-
ków od przeprowadzenia odpowiedniej procedury rejestracyjnej, a jej działalność 
wymaga spełniania szeregu, określonych ustawą wymogów organizacyjnych, nad 
czym sprawują nadzór właściwi ministrowie. 
 

172. Najdalej sformalizowaną formą organizacji społecznej jest stowarzyszenie. 
Regulujące tryb zakładania, rejestracji (bądź zgłoszenia), a także zasady sprawo-
wania nadzoru nad stowarzyszeniami Prawo o stowarzyszeniach7 stanowi, że są 
to dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenia o celach niezarobkowych, samo-
dzielnie określające swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz 
uchwalające akty wewnętrzne dotyczące ich działalności. Powinny one opierać 
swoją działalność na pracy społecznej członków; chociaż do prowadzenia swych 
spraw mogą też zatrudniać pracowników (art. 2). 
 
Prawo do tworzenia stowarzyszeń przysługuje pełnoletnim obywatelom polskim 
oraz cudzoziemcom (w liczbie co najmniej 15 osób fizycznych8), o ile nie mają 
ograniczonej zdolności do czynności prawnych i nie są pozbawieni sądownie 
praw publicznych (art. 3, 4 i 9). Zakazane jest tworzenie stowarzyszeń przyjmują-
cych zasadę bezwzględnego posłuszeństwa ich członków wobec władz stowarzy-
szenia. Nikogo nie wolno zmuszać do udziału w stowarzyszeniu lub ograniczać 

                                                             
6 Por. ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
(Dz.U. Nr 96, poz. 873).  
7 Por. ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 i z 2003 r. Nr 96, 
poz. 874). 
8 Osoby prawne mogą jedynie mieć status członka wspierającego stowarzyszenie (art. 10 
ust. 3). 
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jego prawa do wystąpienia z niego. Nikt też nie może ponosić ujemnych nas-
tępstw z powodu przynależności do stowarzyszenia albo pozostawania poza nim 
(art. 6). Ustawa obliguje stowarzyszenia do zachowania demokratycznej struk-
tury (najwyższą władzą winno być walne zgromadzenia członków, względnie – 
przedstawicieli), posiadania własnego statutu, zarządu i organu kontroli (art. 9 i 
11). Uzyskują one osobowość z chwilą wpisania ich do KRS (art. 17).  
 

173. Stowarzyszenia mogą także być zakładane w formie uproszczonej, przez trzy 
osoby, bez konieczności ich rejestracji (prawo przewiduje w to miejsce obowią-
zek poinformowania o utworzeniu takiego zrzeszenia starosty9). Nie posiadają 
one osobowości prawnej, a nazywane są stowarzyszeniami zwykłymi (art. 40 i 
41). Stowarzyszenia zwykłe nie mogą jednak: 

1) powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,  
2) łączyć się w związki stowarzyszeń,  
3) zrzeszać osób prawnych,  
4) prowadzić działalności gospodarczej,  
5) przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywać dotacji, a tak-

że korzystać z ofiarności publicznej.  
Środki na swoją działalność stowarzyszenia zwykłe uzyskują ze składek człon-
kowskich (art. 42).  
 

174. Nie mniejsze wymagania formalne stawia polskie prawo fundacjom10, które 
wprawdzie nie są klasycznymi zrzeszeniami (lecz pewnym, wyodrębnionym 
przez jego właścicieli, majątkiem o ujawnionym w akcie o utworzeniu fundacji 
przeznaczeniu, odrębnej od fundatorów podmiotowości prawnej oraz zasadach 
jego gromadzenia, powiększania i rozdysponowania, własnym statucie), jednak 
większość z nich ma identyczne cele ze stowarzyszeniami (zwane celami spo-
łecznie lub gospodarczo użytecznymi), a ponadto – gromadzi wokół swojej 
działalności i wykorzystuje do niej rzesze wolontariuszy. Warto podkreślić też, 
że prawo do swobodnego tworzenia fundacji Konstytucja RP zagwarantowała w 
tym samym artykule, co wolność zrzeszania się. Mogą one podejmować dzia-
łalność (w tym także gospodarczą) po dokonaniu rejestracji w KRS (uzyskując z 
tą chwilą osobowość prawną), korzystają w Polsce z nielicznych już przywilejów 
podatkowych11, mogą otrzymywać dotacje ze środków publicznych (z budżetów, 
ze środków państwowych agencji i funduszy pozabudżetowych)12, uczestniczyć 

                                                             
9 Starosta – jako organ nadzoru – może wystąpić do sądu o zakazanie założenia stowarzy-
szenia, którego regulamin nie jest zgodny z przepisami prawa, bądź założyciele nie speł-
niają wymagań określonych ustawą.  
10 Por. ustawę z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z 
1997 r. Nr 121, poz. 769, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568). 
11Np. środki finansowe przeznaczone na rzecz fundacji lub wsparcie uzyskiwane od fun-
dacji korzystają z ustępstw podatkowych (ulg, odpisów itp). 
12 Ale wyłącznie na zasadach określonych powoływaną wyżej ustawą o działalności pożyt-
ku publicznego. Korzystając z tych środków podlegają wszakże ograniczeniom wynikają-
cym z ustawy o zamówieniach publicznych. 
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w kampaniach referendalnych prezentując swoje stanowiska, uzyskać status 
radiowego lub telewizyjnego nadawcy publicznego13 itd. Fundacje rzadko two-
rzone są w gminach i powiatach. W działalność samorządów lokalnych angażują 
się jednak liczne fundacje o ogólnopolskim zasięgu działania. Wykorzystanie 
tego zjawiska leży w interesie zarówno społeczności, jak i władz lokalnych. 
 

175. Przedstawione powyżej zostały podstawowe formy organizowania się obywateli, 
jednak w życiu publicznym społeczności lokalnych i regionalnych dostrzegać 
należy nie tylko te najpowszechniejsze, sformalizowane typy organizacji poza-
rządowych. Nie mniej istotne są organizacje niesformalizowane, samorzutnie 
powstające komitety i grupy czy ruchy obywatelskie itp.. Pamiętać należy, że w 
warunkach konstytucyjnie gwarantowanej wolności zrzeszania się obywatele 
mogą organizować się nie tylko w formach przewidzianych prawem, ale w do-
wolnie wybrany sposób, który nie narusza obowiązującego porządku prawnego. 
 

176. Przejawy partycypacji społecznej w działalności władz publicznych mają 
również postać w większym lub mniejszym stopniu sformalizowaną. Najbardziej 
sformalizowane są takie formy jak wybory władz publicznych oraz referendum 
lokalne, odbywające się w przypadkach określanych bądź w ustawie (odwołanie 
przed końcem kadencji wójta albo organu stanowiącego JST), bądź w przypad-
kach uznanych konieczne przez właściwą radę gminy. Tryb przeprowadzania wy-
borów oraz referendum jest określony drobiazgowo w odpowiednich ustawach14. 
Są to nie tylko skomplikowane, ale i kosztowne i czasochłonne procedury. Ich 
wspólną cechą jest to, że stanowią przejaw bezpośredniego sprawowania władzy 
przez społeczność danej jednostki. Ograniczeniem „atrakcyjności” formy refe-
rendum jest wymóg uzyskania minimum 30% frekwencji, aby jego wynik miał 
charakter wiążący. 
 

177. Konsultacje społeczne (z mieszkańcami danej jednostki) przewidziane są we 
wszystkich ustrojowych ustawach samorządowych, wskazujących, że przeprowa-
dza się je w przypadkach określonych w ustawach (np. zmiana nazw miejscowoś-
ci, tworzenie, łączenie, podział i znoszenie jednostek pomocniczych w gminach 
oraz określanie ich organizacji i zakresu działania, tworzenie, łączenie lub 
zmiany granic gmin, miast oraz powiatów) oraz w innych sprawach uznanych za 
ważne dla gminy, powiatu lub województwa przez ich organy stanowiące. Tryb i 
zasady przeprowadzania takich konsultacji określają samodzielnie – odpowiednio  
rady gmin, miast, powiatów albo sejmik województwa15. O skali sformalizowania 
tego trybu konsultacji społeczności lokalne decydują więc samodzielnie i – jak 
wskazuje praktyka – są to przeważnie procedury proste, przewidujące sposób 

                                                             
13 Podobnie jak stowarzyszenia. 
14 Por. ustawę z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547) oraz ustawę z dnia 15 września 
2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 
113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271).  
15 Kilkadziesiąt przykładowych uchwał w tych sprawach czytelnik może znaleźć w bazie 
danych LEX. 
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ustalania przedmiotu konsultacji, docierania z odpowiednimi pytaniami do lud-
ności oraz do działających na terenie danej jednostki organizacji pozarządowych, 
a także regulujące zasady opracowywania wyników konsultacji i ich prezentacji 
na sesjach organu stanowiącego, a w niektórych przypadkach – także podawanie 
ich do wiadomości publicznej. 
 

178. W niektórych ustawach znajdujemy przepisy wprowadzające obowiązek zasię-
gania opinii lub wysłuchania organizacji społecznych, których zadań statuto-
wych dotyczy projektowane rozstrzygnięcie. Szczególnie precyzyjnie określono 
ów udział w procedurach podejmowania decyzji związanych z ochroną środo-
wiska i z ochroną przyrody. Gdy chodzi o podejmowanie rozstrzygnięć w indy-
widualnych sprawach, procedurę współdziałania z organizacjami społecznymi w 
wydawaniu decyzji załatwiających takie sprawy reguluje KPA.  

 
179. Niejednokrotnie spotyka się w praktyce administracyjnej z niewłaściwym 

rozumieniem istoty takiego współdziałania, dostrzegającym w konieczności jej 
przeprowadzenia dodatkową barierę rozwoju aspołecznego czy gospodarczego 
społeczności zainteresowanej rozstrzygnięciem. Prowadzi to do zupełnie nieocze-
kiwanych, odwrotnych niż zamierzone rezultatów. Niektóre stowarzyszenia czy 
fundacje próbują w takich okolicznościach zbić niejako swój własny „kapitał” na 
zgłoszeniu zastrzeżeń do danego rozstrzygnięcia i namawiają – po jego wniesie-
niu do odpowiedniego urzędu – osoby (przedsiębiorców) najbardziej zaintereso-
wane w jego podjęciu do finansowego lub rzeczowego wsparcia danej organizacji 
w zamian za odstąpienie przez nią od udziału w postępowaniu. Tymczasem warto 
pamiętać, że konieczność wysłuchania (a nawet prowadzenia korespondencji i 
narażenia się na ewentualne odwołania i skargi) może i powinna doprowadzić do 
zmiany stanowiska danego organu w rozpatrywanej sprawie, gdy przejawiająca 
aktywność organizacja wskaże na rzeczywiście istniejące okoliczności uzasadnia-
jące taką zmianę. Obiektywnie, udział organizacji pozarządowych w postępowa-
niu leży więc „w interesie” (dobrze pojętym) organów władzy publicznej – 
minimalizuje ryzyko podjęcia błędnej decyzji. Próby omijania bądź kontesto-
wania przez urzędy obowiązku zapewnienia organizacjom społecznym udziału w 
postępowaniu, narażać zatem mogą kadrę urzędniczą na nawet nieuzasadnione 
podejrzenia o brak czystych intencji, bezinteresowności i bezstronności w dzia-
łaniu. 
 

180. Powyższe formy partycypacji społecznej w działalności publicznej na szczeblach 
lokalnego i regionalnego samorządu nie wyczerpują naturalnie katalogu możli-
wych jej sposobów. Równie istotne są spontanicznie inicjowane i przeprowa-
dzane, przez organy stanowiące lub organy wykonawcze oraz wykonujących 
funkcje organów administracji samorządowej starostów i marszałków, konsulta-
cje z organizacjami pozarządowymi oraz z grupami mieszkańców, zaintere-
sowanymi problemami będącymi przedmiotem przewidywanych przez te organy 
decyzji czy przedsięwzięć. Stanowią one nie tylko formy partycypacji społecznej, 
ale równocześnie pełnią funkcje aktywizacji społeczności lokalnych. Wprawdzie 
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ustawy nie przewidują wprost takich konsultacji16, jednak warto pamiętać, że 
każdy organ upoważniony do podjęcia określonej decyzji winien być uznany 
również za uprawniony do ustalenia w sposób wszechstronny i wyczerpujący 
wszystkich okoliczności, od których rozstrzygnięcie danej sprawy powinno być 
uzależnione. Jeżeli przepisy obowiązujące w danego rodzaju sprawach i sytua-
cjach nie stają na przeszkodzie, organ taki może podjąć wszelkiego rodzaju 
środki zmierzające do ustalenia takiej treści przyszłego rozstrzygnięcia, która 
będzie najlepiej odpowiadała interesom społeczności danej miejscowości, gminy, 
powiatu, czy województwa.  
 
Jako przykłady możemy w tym miejscu wskazać: spotkania przedstawicieli 
władz gminy, powiatu czy województwa z mieszkańcami tych miejscowości, w 
których warunki życia mogą ulec zmianie w wyniku realizacji planowanego 
przedsięwzięcia; zebrania z przedstawicielami mieszkańców takich miejscowości 
organizowane w urzędach (zwłaszcza wówczas, gdy zakres, pilność realizacji 
przedsięwzięcia i czas nie pozwalają na przeprowadzenie odrębnych spotkań z 
mieszkańcami wszystkich zainteresowanych miejscowości); zebrania z przedsta-
wicielami organizacji pozarządowych zajmujących się zagadnieniami, nad 
którymi pracuje dany urząd.  
 

181. Niezmiernie istotne w opisanych tu przypadkach jest dążenie do zapewnienia 
powszechności tego procesu konsultacyjnego i równego traktowania wszystkich 
grup mieszkańców oraz organizacji pozarządowych. Wszelkie próby apriorycznej 
kwalifikacji partnerów, na uczestniczących w tym procesie oraz pomijanych, 
zagrażają utratą zaufania publicznego i osłabieniem aktywności lokalnych spo-
łeczności, podczas gdy ich aktywizacja powinna być traktowana jako jedna z 
podstawowych funkcji samorządowych władz publicznych. Sposoby aktywizacji 
lokalnych społeczności mogą być różne, ale nie można zapominać również o 
unikaniu zachowań hamujących aktywność którychkolwiek organizacji pozarzą-
dowych czy nawet nieformalnych grup mieszkańców. 
 

182. Konsultacje są jednym z elementów szerszego zjawiska, jakim jest utrzymywa-
nie więzi komunikacyjnych władzy publicznej ze społeczeństwem. Komunikacja 
taka jest jednym z niezbędnych warunków skutecznego zarządzania. Może ona 
spełniać różne cele. Poza funkcją konsultacyjną i decyzyjną (wybory i referen-
dum) możemy dostrzec w tym procesie osiąganie celów informacyjnych oraz 
formę poddawania się władzy kontroli społecznej. 
 

183. Dostarczanie społeczeństwu informacji o działaniach organów zarządzających 
JST jest niekiedy nawet warunkiem prawnej skuteczności tych działań. 
Podejmowane decyzje, czy ustanawiane prawo uzyskują moc obowiązującą 
dopiero z chwilą ich doręczenia bądź należytego (określonego przepisami prawa) 
ogłoszenia. Warto jednak pamiętać, że – zwłaszcza w dziedzinach o istotnym 
znaczeniu dla warunków życia ludności – spełnienie wyłącznie formalnych 

                                                             
16 Tylko w ustawie o samorządzie powiatowym przewidziano włączanie do składu komisji 
rady powiatowej przedstawicieli organizacji pozarządowych. 
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wymogów ogłoszenia podjętej uchwały jest niewystarczające do zapewnienia 
odpowiedniego poziomu informacji, zwłaszcza gdy oczekujemy aktywnego 
uczestnictwa społeczności w realizacji zamierzeń władzy. Im dokładniej i 
wszechstronniej będzie ona informowana, tym bardziej wzrastać będzie poziom 
zaufania do działalności organów zarządzających, tym bardziej liczyć będziemy 
mogli na włączenie się osób prywatnych i organizacji pozarządowych w proces 
wdrażania podjętych decyzji.  
 
W tym celu warto wykorzystywać wszelkie, dostępne sposoby: tablice ogłosze-
niowe w urzędach oraz w miejscach zwyczajowo uznawanych za przeznaczone 
do ogłaszania informacji urzędowej, miejscowa prasa, rozgłośnie radiowe, stacje 
telewizyjne. W dobie rozpowszechniającego się dostępu do Internetu każda JST 
winna nie tylko posiadać swoją stronę www i umieszczać na niej wymagane 
prawem informacje publiczne17, ale dbać również o to, by znalazły się na niej 
informacje o innych, istotnych decyzjach i zamierzeniach danego organu.  
 

184. Proces komunikacji społecznej to także uzyskiwanie informacji od ludności. 
Szczególnie na polecenie zasługuje szeroko wykorzystywana w innych państ-
wach europejskich metoda regularnego, anonimowego ankietowania mieszkań-
ców. Działa ona również pobudzająco na aktywność ludności i organizacji 
pozarządowych. Ludzie świadomi tego, że decydenci usiłują na bieżąco znać ich 
opinię, mogą nabrać przekonania o docenianiu ich zdania, o otwartości i przej-
rzystości procesów decyzyjnych, a w wyniku tego może zrodzić się u nich chęć 
aktywnego uczestniczenia w tych procesach. 
 

185. Włączanie ludności i organizacji społecznych w procesy konsultacyjne i infor-
macyjne służy także budowaniu systemu kontroli społecznej nad działalnością 
urzędów i instytucji publicznych. Kontrola taka jest – wbrew pozorom – nie tylko 
uciążliwością dla kontrolowanych. Jej istnienie pobudza i rozwija świadomość 
odpowiedzialności, bez której trudno osiągnąć wysoki poziom jakości podejmo-
wanych decyzji i skuteczności zarządzania. 
 
 
 3.6.  Stymulowanie rozwoju gospodarczego 
 
 

186. Doświadczenia Polski po roku 1989 wskazują, że działania rozwojowe podejmo-
wane na poziomie centralnym, aby były skuteczne muszą być uzupełniane paletą 
działań służących stymulowaniu rozwoju gospodarczego przez samorządy 
terytorialne. Brak niezbędnej synergii w tym zakresie prowadzi nieuchronnie do 
sytuacji, gdy inwestorzy zagraniczni zachęceni do zlokalizowania swojej 
produkcji w Polsce nie znajdują miejsc, które spełniałyby podstawowe warunki 
brzegowe. Podobnie jest z rozwojem rodzimej działalności gospodarczej, która 
                                                             
17 Por. ustawę 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 
1198). 
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ma prawo oczekiwać – szczególnie na szczeblu lokalnym – wspierania i stwarza-
nia warunków do jej rozwoju. Także realizacja zasady subsydiarności oznacza, że 
nie jest możliwe zastąpienie samorządów terytorialnych przez najbardziej nawet 
światły układ administracji rządowej.  
 

187. Każdy rodzaj samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) ma okreś-
lone pewne szczególne zadania własne w tym obszarze do zrealizowania i dopie-
ro synergia działań wszystkich jednostek samorządu terytorialnego właściwych w 
stosunku do konkretnego przedsięwzięcia gospodarczego daje oczekiwany efekt. 
Zadaniem państwa i administracji rządowej jest stwarzanie dobrych warunków 
do prowadzenia działalności gospodarczej na poziomie makroekonomicznym i 
krajowej infrastruktury niezbędnej dla rozwoju gospodarczego, nadawanie prio-
rytetów, koordynacja działań i wsparcie finansowe zgodnie z zasadami udzielania 
pomocy publicznej. W zakresie infrastruktury technicznej i społecznej również 
każdy rodzaj samorządu ma swoje ważne zadania do zrealizowania.  
 
3.6.1.   Stymulowanie rozwoju gospodarczego przez samorząd województwa 
 

188. Najważniejszym zadaniem samorządu województwa jest prowadzenie polityki 
rozwoju regionalnego, które jest ściśle związane z stymulacją rozwoju gospodar-
czego. W zakresie infrastruktury technicznej i społecznej będzie to dbanie o sieć 
dróg wojewódzkich, rozwój komunikacji o znaczeniu regionalnym, stosowanie 
aktywnych form zwalczania i przeciwdziałania bezrobociu, rozwój edukacji 
zawodowej dostosowany do potrzeb gospodarczych regionu, wspieranie rozwoju 
nauki oraz współpracy pomiędzy sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu 
technologicznego i innowacji oraz rozwój wszystkich usług socjalnych. Należy 
mieć również na uwadze znaczenie rozwoju regionalnych portów lotniczych, 
regionalnych centrów logistycznych i rynków hurtowych, a także wiele innych 
specyficznych przedsięwzięć wspierających rozwój. Należy pamiętać, że system 
dystrybucji i handlu jest dopiero pochodną procesu produkcyjnego, a 
wytworzenie konkurencyjnego na rynku produktu samoistnie pociąga za sobą 
rozwój sieci jego dystrybucji. Dlatego za bardziej wartościowe należy uznać 
tworzenie i trwałe utrzymanie nowych miejsc pracy w produkcji, które w wyniku 
efektu mnożnikowego będą tworzyć i utrzymywać miejsca pracy w handlu i 
usługach. Z drugiej jednak strony niewłaściwy system sprzedaży i promocji może 
skazać na klęskę nawet najlepsze przedsięwzięcie gospodarcze. 
 

189. Ważnymi elementami budowania konkurencyjności regionów jest wspieranie 
inwestycji z zakresu ochrony środowiska oraz promocja regionu wobec inwesto-
rów zagranicznych. W pierwszym przypadku samorząd województwa dysponuje 
środkami finansowymi wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej, w drugim przypadku skuteczna i szeroka promocja gospodarcza 
może mieć sens tylko w przypadku odpowiednio dużej skali. W szczególności 
samorządy województw powinny w istotny sposób wspierać rozwój małych i 
średnich przedsiębiorstw współpracując z Ministerstwem odpowiedzialnym za 
rozwój gospodarczy i jego agencja wykonawczą, którą jest Polska Agencja Roz-
woju Przedsiębiorczości.  
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Ukierunkowywanie na działalność eksportową polskich przedsiębiorstw i działa-
nia w zakresie pozyskiwania inwestorów zagranicznych powinny być ważnymi i 
priorytetowymi zadaniami samorządów województw w obszarze stymulacji 
rozwoju gospodarczego. W mniejszej skali terytorium lokalnego (powiat, gminy) 
trudno tego typu działalność prowadzić skutecznie i efektywnie, a często nie 
uniknie się wówczas niekorzystnych zjawisk wzajemnego konkurowania sąsiadu-
jących jednostek. Takie rozdrobnienie pociąga za sobą większe koszty, które stają 
się zbyt duże jak na możliwości budżetu pojedynczych jednostek samorządu 
lokalnego, a równocześnie może ograniczać potencjalne korzyści.  
 

190. Bardzo ważne jest prorozwojowe zaprogramowanie i wykorzystanie środków UE 
dostępnych w ramach Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004–2006 i w 
kolejnym okresie ich planowania 2007–2011(13). W szczególności, środki do 
wykorzystania w ramach ZPORR (Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego) są całkowicie planowane i rozdysponowywane przez 
samorządy województw i bardzo ważnym jest, aby środki te zostały w pierwszej 
kolejności przeznaczone na wsparcie rozwoju gospodarczego, w dziedzinach, 
które gwarantować będą trwałość tego procesu, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na nowoczesne i innowacyjne technologie, budujące konkurencyjność 
polskiej gospodarki wobec otwarcia na wspólny rynek Unii Europejskiej oraz 
postępujący proces globalizacji. Dopiero w drugiej kolejności środki te powinny 
być kierowane na finansowanie działań socjalnych i społecznych. Polskie regiony 
znacznie różnią się między sobą atrakcyjnością dla inwestycji gospodarczych – 
wynika to z uwarunkowań historycznych, zasobów naturalnych, położenia 
geograficznego i istniejącej infrastruktury technicznej, potencjału produkcyjnego, 
rozwoju instytucji otoczenia biznesowego oraz przygotowania i kwalifikacji 
dostępnych zasobów pracowniczych na regionalnym rynku pracy. Z tego powodu 
szczególnie w regionach zapóźnionych i słabo rozwiniętych nabiera znaczenia 
skierowanie środków pomocowych i towarzyszącego im współfinansowania z 
budżetu krajowego na działania prorozwojowe, które stworzą trwałe warunki do 
rozwoju gospodarczego w powiatach i gminach tych regionów. 
 
3.6.2.   Stymulowanie rozwoju gospodarczego przez samorząd gminy 
 

191. Budowa warunków dla trwałego rozwoju gospodarczego regionu jest niemożliwa 
bez istnienia „oddolnych” inicjatyw pochodzących od samorządów lokalnych i 
środowisk przedsiębiorców. Równie ważne zadania w zakresie wspierania roz-
woju gospodarczego regionu ma bowiem samorząd gminny. Każde przedsięwzię-
cie gospodarcze (nowa inwestycja, restrukturyzacja istniejącego przedsiębiorst-
wa, postępowanie upadłościowe, etc.) ma konkretną lokalizację i w najbardziej 
istotny sposób wpływa na lokalną sytuację gospodarczą: miejscowości oraz 
gminy. Dopiero w następnej kolejności, jeśli mamy do czynienia z odpowiednią 
skalą przedsięwzięcia, oddziaływać może na sytuację gospodarczą gmin ościen-
nych, powiatu, a tylko przy bardzo dużych przedsięwzięciach gospodarczych na 
sytuację gospodarczą regionu.  
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192. Z tego powodu bardzo ważne jest budowanie i uchwalanie strategii rozwoju lo-
kalnego, które powinny być dla prezydentów (burmistrzów, wójtów) podstawo-
wymi dokumentami określającymi priorytetowe kierunki działań w co najmniej 
4–letnich okresach ich stabilnego sprawowania władzy wykonawczej w gminie. 
Strategie te powinny się wpisywać w strategię rozwoju województwa i wspólnie 
tworzyć koncepcję i plan działania służący podnoszeniu poziomu konkurencyj-
ności regionu. Ważne jest aby strategie te uwzględniały zarówno katalog działań, 
jak i potencjalne możliwości ich sfinansowania. Częste jest formułowanie 
dokumentów strategicznych, które już od początku są skazane na niepowodzenie 
ze względu na ograniczony poziom budżetu jednostki i możliwości pozyskiwania 
środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.  

 
193. Konsekwencją przyjęcia strategii rozwoju lokalnego powinno być zbudowanie na 

jej podstawie programów działań, a następnie ich konsekwentna realizacja. Tutaj 
też należy zwrócić uwagę, aby strategie rozwoju gminy miały charakter proroz-
wojowy i w istotny sposób identyfikowały priorytety, które zwiększają atrak-
cyjność gminy pod kątem prowadzenia na jej terenie działalności gospodarczej i 
usługowej zarówno przez funkcjonujących już przedsiębiorców, jak i przez 
potencjalnych inwestorów. Bardzo ważne jest aby działania i priorytety o charak-
terze socjalnym i w celu zapewnienia odpowiedniego standardu i poziomu życia 
były w należyty sposób zharmonizowane z działaniami prorozwojowymi, gdyż w 
wielu dokumentach programowych na szczeblu gminnym można zauważyć nieu-
zasadnioną dominację tych drugich priorytetów i działań bez refleksji, że pomyśl-
ny rozwój gospodarczy buduje stabilną i pomyślną przyszłość jej mieszkańców.  
 

194. Każda gmina myśląca o wspieraniu rozwoju gospodarczego powinna posiadać 
uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego, które przeznaczają odpo-
wiednie obszary na prowadzenie działalności gospodarczej i usługowej. Obszary 
te powinny być tak zlokalizowane, aby było możliwe ich szybkie uzbrojenie w 
odpowiednią infrastrukturę techniczną i skomunikowanie umożliwiające prowa-
dzenie działalności gospodarczej, dojazd do pracy pracowników, transport 
niezbędnych materiałów i środków produkcji, a także wywóz produkowanych 
towarów. W wielu przypadkach wskazane jest, aby gmina podjęła samodzielnie 
lub wspólnie z innymi instytucjami wspierającymi rozwój gospodarczy działania 
służące doprowadzeniu do takich nowych terenów aktywności gospodarczej 
podstawowych mediów (zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę, odpro-
wadzanie ścieków i wód deszczowych, ich oczyszczenie, etc.), a także z pewnym 
wyprzedzeniem zrealizowała niezbędne inwestycje drogowe i komunikacyjne.  

 
W Polsce mamy obecnie wiele obszarów w planach zagospodarowania prze-
strzennego przeznaczonych pod aktywność gospodarczą, natomiast posiadamy 
absolutny deficyt takich obszarów z zaawansowanym przygotowaniem infra-
struktury, na których można byłoby rozpocząć średnie i duże inwestycje w 
okresie krótszym niż jednego roku. Przykłady takich gmin jak Kobierzyce 
(województwo dolnośląskie) wskazują, że dopiero połączenie prorozwojowego 
planu zagospodarowania przestrzennego z działaniami zapewniającymi przygoto-
wanie infrastruktury technicznej zapewniają sukces gospodarczy gminy.  
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195. Kolejnym ważnym elementem w przypadku nowych inwestycji jest posiadanie 

przez samorząd gminny uchwały o zasadach udzielania wsparcia publicznego dla 
inwestycji zlokalizowanych na terenie gminy. Wszelkie dodatkowe wspieranie 
inwestorów powinno bazować na odpowiedniej uchwale rady gminy, która 
określa w jawny i przejrzysty sposób zasady i wielkość wsparcia dla inwestycji 
na terenie gminy w zależności od jej wielkości, najczęściej w takich uchwałach 
mierzonych przez ilość tworzonych miejsc pracy, wielkość zainwestowanego 
kapitału i wielkość zabudowanego terenu pod działalność produkcyjną.  
 

196. Trzy wymienione powyżej elementy stanowią podstawę prowadzenia na terenie 
gminy klarownej i aktywnej polityki wspomagania rozwoju gospodarczego. 
Należy pamiętać również, że oprócz działań na rzecz nowych inwestorów należy 
prowadzić staranną politykę monitorowania i wspomagania działalności 
gospodarczej funkcjonującej na terenie gminy. Doświadczenia irlandzkie wska-
zują, że najlepszą promocją dla nowych inwestycji jest głos przedsiębiorców, 
którzy już prowadzą działalność na danym terenie. Stąd bardzo ważne jest 
monitorowanie sytuacji i dbanie o podmioty prowadzące działalność gospodarczą 
na terenie gminy, które określane jest jako aftercare. W wielu przypadkach na 
takiej współpracy obie strony mogą wiele zyskać, a strona gminna dodatkowo 
otrzymuje partnera, który swoim przykładem i w oparciu o posiadane kontakty i 
powiązania, będzie obiektywnie zachęcał do inwestowania na jej terenie. 
Współpraca taka staje się często podstawą lub punktem wyjścia do inwestycji 
polegających na rozszerzaniu produkcji i rozwoju w ramach posiadanego przez 
podmiot gospodarczy terenu.  

 
197. Bardzo ważną rolę odgrywa gmina w przypadku małych i średnich przedsię-

biorstw funkcjonujących na jej terenie. Jeżeli nawet nie są to podstawowi 
dostarczyciele dochodów gminnych w zakresie podatków od nieruchomości, to 
są to często bardzo poważni pracodawcy zapewniający zatrudnienie dla lokalnej 
społeczności, najczęściej w sektorze usług i drobnej wytwórczości. Samorząd 
gminny powinien tworzyć instytucjonalne i nieformalne formy współpracy ze 
środowiskiem lokalnego biznesu, wspomagając powstawanie lokalnych stowa-
rzyszeń i zgromadzeń takich przedsiębiorców, organizowaniem lokalnych i cyk-
licznych spotkań środowiskowych.  
 

198. W ostatnich latach jako podstawa trwałego rozwoju gospodarczego MŚP coraz 
częściej wskazywana jest nie tylko czysto produkcyjna kooperacja podmiotów w 
skali lokalnej, ale również budowa nieformalnych więzi współpracy tych 
podmiotów, lokalnych zasobów wiedzy i umiejętności poprzez wzajemną 
wymianę doświadczeń, uczestnictwo we wspólnych projektach prorozwojowych 
czy działaniach innowacyjnych. Inspiratorem budowy takich więzi w ramach 
terytorialnych stref produkcyjnych może stać się samorząd lokalny. Pomimo 
naturalnie towarzyszącej działalności gospodarczej w warunkach gospodarki 
rynkowej konkurencji sieć wzajemnych więzi i zaufania tworzy podstawy do 
obserwowanej w wielu praktycznych przykładach dystryktów przemysłowych, 
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klastrów produkcyjnych i usługowych (clusters), które prowadzą do zjawisk 
symbiozy i ich konkurencyjności na rynkach zewnętrznych.   
 

199. Należy podkreślić również rolę tradycyjnych mechanizmów prorozwojowych, 
takich jak rozważne i przemyślane, a jednocześnie elastyczne stosowanie polityki 
w zakresie podatków lokalnych. Może być ono skutecznym narzędziem stymulo-
wania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Ważne jest jednak, aby elastyczność 
takiej polityki była oparta na transparentnych zasadach określonych jako akt 
prawa miejscowego. Bardzo ważne jest ograniczanie barier administracyjnych, 
przyjazność urzędu gminnego w kontakcie z przedsiębiorcą, szybkie i sprawne 
działania i wydawanie niezbędnych decyzji administracyjnych, transparentne 
prowadzenie przetargów i zamówień w obszarze, gdzie gmina jest podmiotem 
zamawiającym towary lub wykonanie usług.  

 
Istotnym wsparciem dla lokalnego środowiska małych i średnich firm jest stwo-
rzenie w gminie dostępu do informacji o możliwym i dostępnym wsparciu dla 
takich podmiotów gospodarczych przez instytucje regionalne wspierania przed-
siębiorczości i aktywnego przeciwdziałania bezrobociu takie jak: regionalne ins-
tytucje finansujące programy dla MŚP, wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, 
urzędy marszałkowskie, izby gospodarcze, etc. Bardzo często lokalny przed-
siębiorca nie należy do żadnej regionalnej organizacji przedsiębiorców (izby 
gospodarczej) i nie potrafi dotrzeć do informacji o oferowanych dla niego pub-
licznych programach wsparcia. 
 

200. Pomimo porównywalnego zakresu kompetencji jednostek samorządu terytorial-
nego wynikającego z uregulowań prawnych, należy wskazać na istotne różnice 
warunków dla rozwoju gospodarczego jakie oferować mogą duże ośrodki miejs-
kie. Ich atrakcyjność dla inwestora wobec warunków jakie mogą proponować 
mniejsze gminy wynika z czynnika aglomeracji, ograniczającego część kosztów 
działalności podmiotu gospodarczego. Miasta te posiadają rozbudowaną infra-
strukturę techniczną, system zbiorowej komunikacji miejskiej, dobre i rozbudo-
wane połączenia komunikacyjne z całym regionem i krajem, zazwyczaj łącznie z 
komunikacją lotniczą, zróżnicowaną ofertę banków, innych instytucji, w tym 
również urzędów administracyjnych. W tego typu ośrodkach, ze względu na 
bardzo dużą i różnorodną ilość działających podmiotów gospodarczych dużo 
łatwiej jest nawiązać współpracę i kooperację produkcyjną. Ich atrakcyjność 
postrzegana jest przez inwestorów poprzez rozbudowany system edukacyjny, 
łącznie ze szkolnictwem wyższym, bardzo zróżnicowaną ofertę wykształcenia, 
wiedzy i umiejętności lokalnego rynku pracy, możliwość współpracy naukowo 
badawczej.  
 
Duże miasta to również oferta placówek kultury i dużo lepsze warunki do spę-
dzania wolnego czasu. Przewaga ta nie oznacza braku konieczności prowadzenia 
właściwej polityki władz samorządowych wobec podmiotów gospodarczych. 
Ograniczenia jakie występują w dużych miastach wynikające z deficytu terenów 
pod rozwój czy wysoką ich cenę lub wysoki koszt dostosowania do bieżących 
potrzeb inwestora (dotyczyć to może szczególnie obszarów przemysłowo zdegra-
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dowanych), przy równocześnie bardzo atrakcyjnych preferencyjnych warunkach 
oferowanych przez mniejsze gminy mogą powodować wycofywanie się inwesto-
rów z terenu miasta, szczególnie do gmin będących w bezpośrednim sąsiedztwie 
tych dużych aglomeracji. Zamiast jednak konkurowania między sobą, samorządy 
lokalne powinny prowadzić skoordynowaną pomiędzy sobą politykę gospo-
darczą, a poprzez współpracę tworzyć warunki do trwałego i zrównoważonego 
rozwoju całego regionu.  
 

201. W przeciwieństwie do dużych aglomeracji, trudno mówić o dobrej ofercie, jaką 
mogą stworzyć dla potencjalnych inwestorów małe gminy wiejskie. Ze względu 
na duże rozproszenie zabudowy i związane z tym wysokie koszty zarówno 
budowy uzbrojenia terenu, jak późniejszej jej eksploatacji w dalszym ciągu infra-
struktura ta uważana jest za niewystarczającą. Jeżeli gmina posiada wodociąg, 
kanalizację, sieć gazową czy elektryczną, to ich przepustowość i wydajność 
źródeł pokrywa zazwyczaj wyłącznie bieżące potrzeby, a powstanie nowego, 
dużego odbiorcy wiązać się będzie z koniecznością rozbudowy systemu. Obszary 
te to również bardzo ograniczona ilość rąk do pracy, ograniczone kwalifikacje, 
mała liczba specjalistów i konieczność zatrudnienia osób z sąsiednich gmin, a 
nawet dalszych okolic. Stwarza to konieczność zapewnienia właściwych 
warunków dojazdu do pracy. Niedogodności te nie mogą jednak eliminować 
całkowicie tych obszarów z udziału w rozwoju gospodarczym regionu. Znaczenia 
nabiera w tym przypadku ukierunkowanie się na rozwój określonych branży i 
dziedzin gospodarki, które łatwiej przystosować się mogą do tych trudniejszych 
warunków rozwoju działalności gospodarczej, jak również ukierunkowana 
pomoc zewnętrzna dla samorządów lokalnych. 
 

202. Myśląc o rozwoju regionu należy go postrzegać poprzez realizacje lokalnych ini-
cjatyw, które są koordynowane i wspomagane z poziomu województwa. W tym 
celu niezbędna jest zarówno współpraca w strukturze poziomej, jak i pionowej 
(poszczególnych szczebli samorządu), nie tyle ukierunkowana na konkurowanie 
pomiędzy sobą o nowych inwestorów czy przyjmowanie przedsiębiorców już 
funkcjonujących na terenie innej gminy poprzez zaoferowanie korzystniejszych 
warunków, ale przede wszystkim mająca na celu stworzenie przemyślanego, 
spójnego i zróżnicowanego systemu wsparcia tworzenia nowych lub rozwoju 
istniejących podmiotów gospodarczych, ich wzajemnych powiązań, trwałego 
rozwoju i wykorzystania lokalnej specyfiki.          
 
3.6.3.    Stymulowanie rozwoju gospodarczego przez samorząd powiatu 
 

203. W działaniach stymulujących rozwój gospodarczy pewne ważne zadania można 
przypisać samorządowi powiatowemu, choć są to działania o innym charakterze 
niż ma to miejsce w przypadku samorządu regionalnego i gminnego. W przy-
padku inwestorów należy mieć na uwadze, że większość niezbędnych pozwoleń i 
decyzji administracyjnych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procesu inwestycyjnego będzie realizowana w powiecie. Do najważniejszych 
można tutaj zaliczyć wskazanie lokalizacyjne, pozwolenie na budowę, a po 
zakończeniu procesu inwestycyjnego pozwolenie na użytkowanie obiektu. 
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Bardzo ważne jest, aby proces uzyskiwania niezbędnych pozwoleń i decyzji 
administracyjnych przebiegał sprawnie i terminowo, a także bez najmniejszych 
pro–korupcyjnych zachowań administracji, za które najczęściej uznaje się 
niedotrzymywanie terminów przy wydawaniu decyzji administracyjnych zwią-
zanych z procesem inwestycyjnym oraz nieskoordynowane działania inspekcji 
kontrolujących przebieg procesu inwestycyjnego. Jeśli starosta potrafi tak 
zorganizować funkcjonowanie urzędu powiatowego i współdziałanie inspekcji 
powiatowych, aby zapewnić niezbędny poziom egzekwowania prawa i polskich 
przepisów przez inwestora, a jednocześnie szybko i terminowo będą wydawane 
niezbędne decyzje administracyjne, to wówczas będzie to istotne działanie 
administracyjne na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego.  

 
204. W stosunku do funkcjonujących na obszarze powiatu małych i średnich przedsię-

biorstw starosta posiada pewne kompetencje w zakresie organizacji i wspierania 
lokalnego rynku pracy przez nadzorowanie powiatowych urzędów pracy. W tym 
obszarze istnieje wiele przestrzeni na współpracę ze środowiskiem MŚP. 
Istotnym wsparciem dla lokalnego środowiska małych i średnich firm jest stwo-
rzenie w powiecie ośrodka informacji o możliwym i dostępnym wsparciu dla 
takich podmiotów gospodarczych przez instytucje regionalne wspierania przed-
siębiorczości i aktywnego przeciwdziałania bezrobociu takie jak: regionalne 
instytucje finansujące programy dla MŚP, wojewódzkie i powiatowe urzędy pra-
cy, urzędy marszałkowskie, izby gospodarcze, etc. Punkty informacyjne takiego 
ośrodka informacji powinny funkcjonować w każdej gminie powiatu. 
 

205. Na końcu należy wspomnieć o konieczności ścisłej współpracy samorządów 
lokalnych i regionalnego w przypadku stymulowania i wspierania rozwoju 
gospodarczego. W szczególny sposób samorządy lokalne funkcjonujące w 
ramach aglomeracji miejskich i ich otoczenia powinny prowadzić skoordyno-
waną i uzgodnioną wspólną politykę i działania wspierania i stymulacji rozwoju 
gospodarczego. Należy się liczyć z tym, że większość inwestycji produkcyjnych 
jest i będzie w najbliższym czasie lokalizowana na obrzeżach dużych miast, na 
ogół na terenie gmin przylegających do miasta wiodącego w aglomeracji. 
Pracownicy tych nowych zakładów produkcyjnych będą jednak przede wszyst-
kim mieszkańcami wielkich miast. Tylko wspólnymi działaniami miasta i gmin z 
obszaru aglomeracji można rozwiązać często bardzo skomplikowane i trudne 
problemy związane z dojazdem pracowników do pracy, zapewnieniem odpo-
wiedniej infrastruktury drogowej i technicznej, zapewnieniem niezbędnych 
serwisów i usług komunalnych. Dochodzą do tego problemy lokalizacji obwod-
nic miejskich czy nowych szlaków transportowych, a także uczęszczania dzieci z 
obszarów wiejskich do szkół w mieście, wyprowadzania się bogatszych 
mieszkańców miast na tereny podmiejskie i wynikające z tego zakłócenia w 
zakresie dochodów gminnych, etc.  

 
206. Powyżej przedstawione zagadnienia są tylko zasygnalizowaniem ważnych pro-

blemów, które w istotny sposób wpływają na stymulowanie rozwoju gospo-
darczego w obszarach aglomeracyjnych. Bliska współpraca samorządów gmin 
ościennych, powiatowego i regionalnego jest koniecznością również poza obsza-
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rami metropolitalnymi. Poza wskazaną już powyżej koniecznością współpracy 
samorządów gminnych i powiatowego w zakresie nowych inwestycji należy pod-
kreślić, że dodatkowo system wspierania rozwoju regionalnego w ramach 
Podstaw Wsparcia Wspólnoty wskazuje na konieczność wspólnego działania 
gmin w ramach tworzenia projektów dostatecznie dużych, aby mogły być rozpat-
rywane jako aplikacje do finansowania ze środków funduszu spójności lub z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  
 
3.6.4.   Kierunki stymulowania rozwoju gospodarczego  
 

207. Stymulowanie rozwoju gospodarczego jest jedną z najważniejszych sfer działań 
samorządów terytorialnych. Wymieńmy najważniejsze kierunki działań w tym 
zakresie. 
 

208. Przygotowanie strategii rozwoju miasta (gminy). Integralnym elementem takiej 
strategii powinno być określenie założeń wspierania rozwoju gospodarczego. 
Poprawnie zbudowana strategia umożliwia profesjonalne dokonanie analizy 
silnych stron, słabych stron, możliwości oraz zagrożeń (SWOT) rozwoju miasta 
(gminy). Prawidłowo budowana strategia oznacza istotne uspołecznienie proce-
sów rozwojowych miasta (gminy) poprzez szerokie uczestnictwo społeczności 
lokalnej i najważniejszych partnerów społecznych. Pozwala to na wyłonienie 
liderów lokalnych społeczności oraz określenie specyficznych zasobów lokal-
nych, które mogą stanowić o konkurencyjności gminy. Osiągnięty dzięki uspo-
łecznieniu consensus umożliwia „ubezpieczenie” strategii przed zmianami wyni-
kającymi z kalendarza politycznego Wreszcie strategia lokalna umożliwia okreś-
lenie efektywnej struktury priorytetów i działań rozwojowych. Istnienie lokalnej 
strategii jest często warunkiem starania się o dostęp do różnych linii finanso-
wych.  
 

209. Kreowanie (określenie) jednostki organizacyjnej w urzędzie odpowiedzialnej 
za koordynowanie działań w zakresie stymulowania rozwoju gospodarczego 
miasta (gminy). Istnienie takiej jednostki pozwala zapewnić wystarczające 
zasoby czasowe, kadrowe i finansowe na wykonanie tego zadania. Dopuszczal-
nym modelem może być powołanie agencji rozwoju lokalnego. W mieście 
(gminie) powinny być systematycznie monitorowane i oceniane (ewaluowane) 
działania dotyczące stymulowania rozwoju gospodarczego.  
 

210. Aktywne przyciąganie inwestorów zewnętrznych. Oznacza to konieczność po-
dejmowania skoordynowanych działań informacyjnych, promocyjnych i marke-
tingowych. Istotne znaczenie ma wysoka jakość planowania przestrzennego w 
danym mieście (gminie) oraz związana z tym konkretna baza potencjalnych loka-
lizacji dla produkcji i usług. Należy zapewnić profesjonalną obsługę potencjal-
nych inwestorów (w tym zagranicznych) na zasadzie one–stop shop. System 
informacji dla inwestorów powinien być systematycznie aktualizowany, 
kompleksowy oraz wykorzystujący różne nośniki informacji.  
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211. Wspieranie rozwoju otoczenia (środowiska) biznesowego. Niski stan rozwoju 
otoczenia (środowiska) biznesowego utrudnia, a na niektórych obszarach unie-
możliwia rozwój gospodarczy. Działania mogą polegać na stymulowaniu tworze-
nia lokalnych organizacji rozwoju gospodarczego, takich jak: izby gospodarcze i 
rolnicze, agencje rozwoju lokalnego, centra przedsiębiorczości, inkubatory przed-
siębiorczości, fundusze pożyczkowe i gwarancyjne. Szczególne znaczenie ma 
wspieranie już istniejących w danym mieście (gminie) przedsiębiorstw (centra 
obsługi biznesu, doradztwo prawne i finansowe, wspieranie sieciowania). Ele-
mentem budowania sprzyjającego środowiska biznesowego mogą być systemy 
informacji dla lokalnych przedsiębiorców. Powinny być z tym powiązane działa-
nia szkoleniowe. 
 

212. Rozwijanie lokalnej infrastruktury technicznej. Rozwinięta infrastruktura 
komunalna jest warunkiem przyciągnięcia inwestorów zewnętrznych. Jednak 
wysoka jakość lokalnej infrastruktury technicznej oznacza także niższe koszty 
funkcjonowania dla lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw. Założenia 
dotyczące realizacji najważniejszych projektów infrastrukturalnych powinny 
wynikać bezpośrednio ze strategii rozwoju lokalnego miasta (gminy). 
 

213. Kształtowanie pozytywnego obrazu (image) danego miasta (gminy), a także 
subregionu. Problemem większości jednostek samorządu terytorialnego w Polsce 
jest ich fatalny obraz w opinii publicznej, w tym także na arenie międzynarodo-
wej. Dlatego istotne jest skuteczne wykorzystywanie instrumentów informacyj-
nych, marketingowych i promocyjnych oraz uczestniczenie w różnorodnych dzia-
łaniach takich jak gmina bez korupcji czy gmina przyjazna dla inwestorów itp. 
 

214. Działania te w przypadku dużych aglomeracji mogą być realizowane samodziel-
nie, z uwzględnieniem koncepcji rozwoju ujętych w strategii regionalnej i planis-
tycznych dokumentach szczebla centralnego oraz przy współpracy z gminami 
sąsiadującymi z aglomeracją. Ze względu na koszty, efektywność i skuteczność 
wydatkowania środków publicznych mało efektywne będą samodzielne działania 
prorozwojowe mniejszych gmin. Sensowne może być tworzenie formalnych 
związków jednostek samorządu terytorialnego lub powołanie instytucji zajmują-
cej się wspieraniem rozwoju w ramach powiatu czy też określonego obszaru roz-
woju o zbliżonymi cechach czy problemach rozwojowych. Przykładem takich 
wzajemnych więzi mogą być gminy pogranicza współpracujące ze sobą w ra-
mach euroregionów. 
 
3.6.5.   Bariery stymulowania rozwoju gospodarczego przez samorządy 
 

215. Pomimo zrealizowania reformy ustrojowej kształtującej podstawy działania 
jednostek samorządu terytorialnego w dalszym ciągu nie usunięto wielu barier 
uniemożliwiających efektywne stymulowanie rozwoju gospodarczego przez 
miasta (gminy). Do najważniejszych problemów można zaliczyć następujące: 

– generalna słabość ekonomiczna budżetów jednostek samorządu terytorial-
nego, co jest wynikiem niedokończonej reformy decentralizacji finansów 
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publicznych w Polsce – w efekcie większość miast (gmin) w Polsce można 
zaliczyć do biednych lub bardzo biednych, co skutecznie blokuje rozwój 
społeczno–ekonomiczny wskutek występowania syndromu zaklętego kręgu 
zacofania, 

– dotychczasowa realizacja zadań własnych wynikających z obowiązków 
ustawowych przy ograniczonych budżetach spowodowała konieczność 
zaciągania zobowiązań w instytucjach finansowych. Obecnie w wielu gmi-
nach poziom zobowiązań zbliżony jest do maksymalnie dopuszczalnych, a 
tylko jako wyjątki wskazać można te, których finansów nie obciążają spłaty 
długoterminowych kredytów, 

– brak efektywnych rozwiązań prawnych umożliwiających skuteczne współ-
działanie jednostek samorządu terytorialnego w sferze stymulowania 
rozwoju gospodarczego. Większość działań rozwojowych powinna być 
podejmowana w skali ponadlokalnej, co jak dotychczas jest utrudnione, 

– brak jednolitego i wspólnego planowania w układach aglomeracyjnych. 
 

216. W dotychczasowych mechanizmach wspierania brak było narzędzi stymulujących 
współpracę jednostek samorządu terytorialnego czy podmiotów gospodarczych. 
Często jeszcze bardziej uwidaczniają się antagonizmy, konflikty czy konkuro-
wanie przy staraniu się o pomoc zewnętrzną niż wzajemna współpraca i pomoc 
ukierunkowane na wspólny cel i budowanie wspólnoty regionalnej.  

 
217. Skomunalizowane mienie i infrastruktura techniczna w wyniku niedoinwes-

towania i stosowania przestarzałych i energochłonnych technologii często jest w 
złym stanie, zdarza się że jej wiek przekracza 50 – 100 lat i w wielu przypadkach 
wymaga kosztownych remontów. Stan ten był zły już w momencie przekazy-
wania majątku samorządom, a z czasem ulega dalszej dekapitalizacji.   
 
3.6.7.   Oczekiwane efekty  
 

218. Wynikiem skutecznego stymulowania rozwoju gospodarczego na poziomie 
lokalnym powinna być poprawa sytuacji społeczno–ekonomicznej danego miasta 
(gminy). Zmiany te powinny występować na następujących płaszczyznach: 

• wzrost poziomu rozwoju społeczno–ekonomicznego danego miasta (gminy) 
definiowany wartością i dynamiką produktu narodowego wytworzonego w 
danej jednostce terytorialnej, 

• wzrost poziomu dochodów generowanych na danym obszarze znajdujący 
wyraz w dochodach podmiotów gospodarczych, ludności i jednostek samo-
rządu terytorialnego, 

• wzrost liczby osób zatrudnionych na obszarze danej jednostki terytorialnej, 
dzięki tworzeniu nowych trwałych miejsc pracy oraz utrzymywanie istnie-
jących, 

• poprawa sytuacji danego miasta (gminy) w różnorodnych rankingach obra-
zujących ogólny poziom rozwoju i obrazu (image) danego obszaru. 
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3.6.8.   Stymulowanie rozwoju gospodarczego po wejściu Polski w UE 
 

219. Od 1 maja 2004 roku zasadniczej zmianie ulegają możliwości stymulowania 
rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym. Związane to jest z dostępem 
Polski po akcesji do środków funduszy strukturalnych, bowiem najważniejszym 
ich beneficjentem będą samorządy terytorialne. Z ustaleń Podstaw Wsparcia 
Wspólnoty dla Polski i poszczególnych programów operacyjnych na lata 2004–
2006 wynika, że stymulowanie rozwoju gospodarczego będzie realizowane w 
ramach wszystkich programów operacyjnych, a zakres dopuszczalnego finanso-
wania będzie bardzo szeroki.  
 

220. Działania, które są niezbędne, aby wykorzystać możliwości otwierające się przed 
samorządami lokalnymi po akcesji są następujące: 

• określenie na podstawie strategii rozwoju lokalnego pakietu działań któ-
rych realizacja mogłaby przyczynić się do skutecznego stymulowania 
rozwoju gospodarczego danego miasta (gminy);  

• szczegółowe określenie na podstawie przeglądu sektorowych programów 
operacyjnych i wojewódzkiego programu rozwoju regionalnego zakresu 
możliwych do sfinansowania ze środków europejskich przedsięwzięć służą-
cych stymulowaniu rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym; 

• przygotowanie, na podstawie informacji zawartych w uzupełnieniach 
programów operacyjnych, zestawu projektów inwestycyjnych mogących 
być przedmiotem finansowania ze środków europejskich; przedsięwzięcia 
te muszą odpowiadać formatowi wymaganemu przez instytucje zarzą-
dzające poszczególnymi programami operacyjnymi; 

• zidentyfikowanie źródeł pochodzenia wkładu własnego niezbędnego dla uru-
chomienia danego przedsięwzięcia inwestycyjnego z funduszy europejs-
kich oraz podjęcie i rozwiązanie problemu tzw. prefinansowania środków 
europejskich;  

• nawiązanie współpracy z innymi samorządami lokalnymi w celu zidentyfi-
kowania większych projektów inwestycyjnych mogących być przedmiotem 
finansowania z funduszy europejskich – Komisja Europejska dąży do kon-
centracji podejmowanych działań w ograniczonej liczbie względnie dużych 
projektów inwestycyjnych i dlatego pakietyzowanie działań i projektów do-
tyczących większej liczby jednostek samorządu terytorialnego jest konieczne; 

• zbudowanie systemu szerokiej i zrozumiałej informacji o możliwościach i 
zasadach wspierania projektów potencjalnych beneficjentów pomocy oraz 
instytucji doradczych. Inspirowanie do przygotowywania wniosków aplika-
cyjnych. 

• stymulowanie uczestnictwa lokalnych podmiotów gospodarczych w prze-
targach dotyczących projektów finansowanych z funduszy europejskich. 
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3.7.   Zarządzanie projektami 
 
 

221. Wykonywanie zadań administracji publicznej z zasady jest związane z wyko-
nywaniem czynności w sposób ciągły i stały. Klasycznym sposobem realizacji 
tych zadań jest biurokratyczna struktura administracyjna z zatrudnionymi na stałe 
pracownikami i stabilnym budżetem ustalanym na kolejne okresy planowania 
budżetowego.  
 

222. W takich strukturach nawet wykonywanie zadań inwestycyjnych zostało sprowa-
dzone do czynności stałej i powtarzalnej. Służby odpowiedzialne w administracji 
publicznej za realizację inwestycji zostały zbiurokratyzowane i zamiast być 
strukturą zadaniową stały się administracjami od prowadzenia zadań inwesty-
cyjnych. Powoduje to brak zainteresowania koncentracją działań skutkujących 
terminową realizacją inwestycji w ramach założonego budżetu.  
 
Administracja tego typu ma tą specyfikę, że się rozrasta w okresach zwiększo-
nych inwestycji, natomiast nie ulega ograniczeniu i redukcji w okresach ograni-
czania wydatków inwestycyjnych. Zwykle uważa się za kompetentną do realiza-
cji wszelkich rodzajów zadań inwestycyjnych: począwszy od budowy teatru, 
skończywszy na budowie szpitala lub lotniska.  
 
3.7.1.   Projekt, jego struktura i podstawy jego zarządzania. 
       

223. Przez projekt będziemy rozumieli działanie, które ma ściśle określony cel, datę 
rozpoczęcia i termin zakończenia, a także określone zasoby finansowe, tech-
niczne i ludzkie, które są przeznaczone na osiągnięcie celu. Z zasady projekt jest 
działaniem nie rutynowym, jednokrotnym, które powinno być zrealizowane w 
zadanym okresie czasu. Na ogół podstawowymi parametrami projektu są: 

– czas jego realizacji, 
– planowane nakłady na realizację, 
– ściśle określone parametry techniczne do osiągnięcia. 
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Rysunek 1. Projekt jako zadanie o określonym koszcie, budżecie i wymaganiach 
technicznych 

 
 

224. Z takimi projektami mamy do czynienia praktycznie na każdym szczeblu zarzą-
dzania, gdzie wiele działań może być traktowanych jako projekty do zrealizo-
wania przez precyzyjne zdefiniowanie wyżej podanych parametrów. Jeśli podaną 
definicję projektu uzupełnimy o często występującą sytuację, że tak określone 
zadanie ma stosunkowo dużą wielkość, budżet oraz złożoność, a także jest 
wykonywane pod pewną presją czasu, to wówczas nieuniknione jest zastoso-
wanie technik zarządzania projektami.  
 

225. Jako przykłady zadań samorządu terytorialnego, które są typowymi projektami 
można podać wszelkie działania inwestycyjne, np. budowa szkoły, budowa syste-
mu kanalizacyjnego wraz z oczyszczalnią, etc. Również inne zadania można rea-
lizować jako projekty. Przykładem może być np. program przeszkolenia określo-
nej liczby bezrobotnych w celu ich przysposobienia do podjęcia pracy w nowych 
zawodach. Konieczne jest jednak aby taki program miał konkretne ramy czaso-
we, ustalone finansowanie i ściśle określone do osiągnięcia parametry realizacyjne.  
 

226. Również wiele innych zadań publicznych, które nie mają charakteru inwesty-
cyjnego, bardziej kwalifikuje się do realizacji na zasadzie projektu niż jako 
typowe czynności realizowane w systemie pracy ciągłej. Należy jednak prze-
strzec przed zbyt daleko idącymi interpretacjami zadań, które można realizować 
jako projekty. Np. kontrakt menedżerski na zarządzanie szpitalem lub jednostką 
kultury nie powinien być realizowany jako projekt, ponieważ zadanie zarządzania 
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dowolną jednostką organizacyjną jest zadaniem o charakterze ciągłym i tylko 
sztucznie można zadanie to dzielić na fazy związane z osobami kierującymi tymi 
jednostkami. Horyzont czasowy dla tak zdefiniowanego zadania nie powinien 
być ograniczony czasowo, gdyż grozi to podejściem maksymalizowania efektów 
wyłącznie w określonym czasie bez dostrzegania dalszej przyszłości jednostki. 
 

227. Zarządzanie projektami jest odrębną i specyficzną wiedzą, która zajmuje się me-
todami i technikami osiągnięcia założonych celów poprzez odpowiednie zorgani-
zowanie działań, właściwe planowanie i kontrolowanie przebiegu realizacji oraz 
wykorzystania zasobów przeznaczonych na realizację projektu łącznie z rozwi-
nięciem konstruktywnych relacji międzyludzkich wśród wszystkich pracowni-
ków zaangażowanych w jego realizację, zarówno bezpośrednio współpracujących 
z zarządzającym projektem jak i kontraktowanych w związku z jego realizacją. 
 

228. Zarządzanie projektami jest zarazem specyficzną umiejętnością, która wymaga 
odmiennego przygotowania i podejścia ze strony osób odpowiedzialnych za 
projekt. Przygotowanie projektu powinno się zacząć od ustanowienia osoby 
odpowiedzialnej za realizację projektu, która ponosi pełną odpowiedzialność za 
zarządzanie nim i osiągnięcie założonych celów. Osobę taką zwykle nazywamy 
kierownikiem projektu (project manager). Kierownik projektu powinien zostać 
dysponentem planowanych nakładów (finansowych) i zasobów (ludzkich, tech-
nicznych) przeznaczonych na realizację projektu. W takiej sytuacji następuje 
zmiana sposobu zarządzania przez odejście od zarządzania operacyjnego, funkcj-
onalnego, na rzecz zarządzania zorientowanego na osiągnięcie określonego 
rezultatu. Konieczne staje się stosowanie specjalistycznych technik planowania i 
kontrolowania oraz stałego monitorowania przebiegu realizacji projektu. Jeżeli 
ponadto w ramach realizacji projektu konieczne jest integrowanie działań w 
różnych obszarach bądź różnych jednostek organizacyjnych własnych i zewnętrz-
nych, to wówczas nie jest możliwe osiągnięcie założonych celów bez zastoso-
wania technik zarządzania projektami. 
 

229. Zarządzanie projektem składa się z bardzo różnych działań koncepcyjnych, 
organizacyjnych, finansowych i technicznych, których natężenie zależy od fazy, 
w której projekt się znajduje. Generalnie czas realizacji projektu (project life 
cycle) można podzielić na następujące etapy: 

– inicjowanie projektu, 
– właściwa realizacja projektu, 
– zakończenie projektu. 
 
3.7.2.   Inicjowanie projektu 
 

230. Inicjowanie projektu jest bardzo ważną fazą i tutaj na ogół popełnia się 
większość najpoważniejszych i często nieodwracalnych w skutkach błędów. W 
praktyce samorządowej często uważa się, że projekt inwestycyjny rozpoczyna się 
od momentu przystąpienia do procesu projektowania, a nawet od momentu przy-
stąpienia do wyłonienia wykonawcy.  
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231. Faza inicjowania projektu składa się z dwóch części: fazy koncepcji i fazy zdefi-

niowania projektu i selekcji jego technicznych celów. W fazie powstania koncep-
cji całkiem naturalne i dopuszczalne są działania spontaniczne, niesformalizowane, 
które powinny być zakończone sformułowaniem koncepcji projektu, który nas-
tępnie ma być przygotowany i rozpracowany w szczegółach. Powstanie kon-
cepcji jest działaniem na ogół pozbawionym kosztów lub też wiąże się z ich nie-
wielkim nakładem. Koncepcja powinna przybrać formę dokumentu (niekoniecz-
nie dużego objętościowo), a faza koncepcji powinna być zakończona przez 
wstępną akceptację koncepcji i skierowanie jej do dalszych prac. Jest to zadanie 
decydenta, który będzie głównym sponsorem projektu, bądź też głównym bene-
ficjentem, czy też głównym inicjatorem dalszych działań.       
 

232. Przejście do fazy zdefiniowania projektu i selekcji jego technicznych celów wy-
maga już bardziej uporządkowanego podejścia i powinno zakładać powstanie 
zespołu wraz z osobą odpowiedzialną. Odpowiada ona za zdefiniowanie projektu 
tak, aby spełniał on podstawowe wymagania, czyli posiadał określone precyzyj-
nie cele techniczne do osiągnięcia, wstępne oszacowanie niezbędnych nakładów 
oraz wstępne określenie terminu, w którym wskazane cele techniczne mają być 
zrealizowane. Bardzo ważne jest utworzenie zespołu i wyłonienie lidera, który 
będzie pełnił rolę kierownika projektu. Na tym etapie niezbędne jest przeznacze-
nie pewnych nakładów na funkcjonowanie zespołu. W szczególności na tym eta-
pie powinny być zrealizowane wszelkie analizy i prace eksperckie, które weryfi-
kują potrzebę realizacji projektu we wszelkich możliwych płaszczyznach, a więc 
istnienia rzeczywistego i dobrze zidentyfikowanego zapotrzebowania na spodzie-
wane efekty, analizy kosztów i korzyści z realizacji projektu, dokładnego oszaco-
wania kosztów realizacji i terminu zakończenia, przedstawienia wiarygodnych 
scenariuszy finansowania i realizacji projektu, rozpatrzenia możliwych warian-
tów i wybrania rozwiązania najkorzystniejszego. W przypadku projektów inwes-
tycyjnych na tym etapie powinien być przygotowany dokument nazywany wstęp-
nym studium wykonalności.   
 

233. Pierwszy etap inicjowania projektu powinien zostać zakończony przez podjęcie 
strategicznej decyzji przez głównych zainteresowanych realizacją projektu o 
przejściu do etapu drugiego wraz z wszystkimi tego konsekwencjami, a więc 
decyzją o dalszym zaangażowaniu zarówno własnych środków finansowych w 
niezbędnej wielkości jak i przede wszystkim kontynuacji prac kierownika pro-
jektu i jego zespołu, bądź ewentualnego rozszerzenia tego zespołu. W przypadku 
projektów jednostek samorządu terytorialnego, etap inicjowania projektu będzie 
się wiązał również z aplikowaniem do innych potencjalnych źródeł finansowania 
(fundusze pomocowe UE, fundusze celowe np. NFOŚ w przypadku działań w 
obszarze ochrony środowiska, itd.) o współfinansowanie projektu.  

 
Konieczne jest, by kierownik projektu posiadał niezbędną wiedzę z zakresu 
finansowania projektów, montażu finansowego oraz umiejętności sprawnego 
poruszania się między instytucjami, które mogą w takim montażu finansowym 
wspólnie z jednostką samorządu terytorialnego uczestniczyć. W przypadku pro-
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jektów, które mogą być całkowicie finansowane przez samorząd terytorialny 
należy mieć na uwadze, żeby zbyt pochopnie nie rezygnować z innych moż-
liwości finansowania projektu jako sposobu ograniczenia kosztów własnych. 
 
3.7.3.   Właściwa realizacja projektu 
 

234. Organizacja finansowania projektu jest już przejściem do fazy etapu drugiego – 
realizacji projektu. Podstawowe techniki zarządzania projektem w tej fazie to: 

– planowanie, 
– kierowanie, 
– monitorowanie, 
– kontrolowanie. 
 
Każda z wymienionych technik jest bardzo istotna w fazie realizacji projektu, gdy 
w szczególny sposób następuje koncentracja nakładów finansowych i ludzkich w 
jego realizację. Na rysunku 2 przedstawiono schematycznie poziom nakładów w 
funkcji czasu realizacji projektu, zaznaczając jego najistotniejsze etapy.  
 
Rysunek 2. Cykl życia projektu i związany z nim poziom intensywności nakładów 
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235. Planowanie jest podstawą dobrego zarządzania realizacją projektu. W przypadku 
całego procesu konieczne jest umiejętne łączenie dwóch technik planowania: 

• planowania koncepcyjnego (przebiegającego w kierunku od najwyższych 
do najniższych szczebli zarządzania projektem),   

• planowania szczegółowego (prowadzonego w odwrotnym kierunku – od 
najniższych szczebli zarządzania do najwyższego).  

 
236. Planowanie koncepcyjne dominuje w początkowych fazach przygotowania i rea-

lizacji projektu. W planowaniu tym następuje podział projektu na zadania, 
podzadania i działania oraz przyporządkowanie poszczególnym częściom projek-
tu kosztów i czasu realizacji na bazie historycznych doświadczeń i intuicji. Nato-
miast wraz z uszczegółowianiem projektu i jego technicznych celów, konieczne 
jest włączenie planowania szczegółowego, które modyfikuje i udoskonala efekty 
planowania koncepcyjnego, a często proponuje nieco inny podział zadań i działań 
niż to jest proponowane na etapie planowania koncepcyjnego.  
 

237. Planowanie szczegółowe na ogół urealnia oszacowania kosztowe poszczególnych 
działań. Również planowanie koncepcyjne może modyfikować efekty planowa-
nia szczegółowego np. przez przeznaczenie większych zasobów ludzkich i 
sprzętowych do realizacji wybranego działania, które jest szczególnie krytyczne 
dla terminowej realizacji projektu. Proces planowania powinien permanentnie 
przebiegać przez cały okres realizacji projektu co pozwala na skuteczne 
zarządzanie projektem.  
 

238. Kierowanie bieżącą realizacją projektu jest typowym działaniem z zakresu 
zarządzania, polegającym na dobrym organizowaniu prac, właściwym aloko-
waniu zasobów ludzkich i technicznych do realizacji poszczególnych czynności 
oraz dobrej koordynacji różnych działań między sobą. Jest to również umiejęt-
ność bieżącego rozwiązywania konfliktów i problemów, których przy realizacji 
projektu nigdy nie brakuje. W kierowaniu bieżącą realizacją projektu mają 
zastosowanie klasyczne metody i techniki kierowania i organizacji pracy. 
 

239. Monitorowanie i dokumentowanie przebiegu realizacji projektu jest równie 
ważne. Konieczne jest wprowadzenie od samego początku projektu dobrze zorga-
nizowanego procesu raportowania, który pozwoliłby na bieżące analizowanie 
przebiegu realizacji projektu, wczesne identyfikowanie zagrożeń i problemów. 
Podstawą tego jest na ogół dobrze zbudowany system raportów w ramach 
struktury zarządzającej projektem i ewentualnych wykonawców zewnętrznych. 
System raportów dziennych, tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, itd. 
powinien być precyzyjnie określony i bezwzględnie egzekwowany. Każdy 
raportujący powinien wiedzieć jakie informacje mają być zawarte w raporcie dla 
wyższego szczebla zarządzającego. Raporty powinny być sporządzane termi-
nowo w sposób umożliwiający ich integrowanie.  

 
240. Zawartość raportów nie powinna być zbyt szczegółowa, tak aby nie wprowadzać 

niepotrzebnej pracochłonności ich przygotowania i trudności z ich analizowa-
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niem przez kolejne szczeble zarządzania projektem. Do bieżącego zarządzania 
projektem należą również takie zadania jak zarządzanie budżetem projektu, 
analiza ryzyka poszczególnych zadań i działań projektu (najprostszy jej wymiar 
to analiza sytuacji typu: ...jeśli to się zdarzy, to wtedy ...) oraz planowanie zapew-
nienia ciągłości działań. 
 

241. Kontrolowanie przebiegu realizacji projektu jest powiązane z procesem monito-
rowania i polega na działaniach sprawdzających postęp prac, utrzymywanie się w 
założonych kosztach finansowych realizacji zadań i działań, a także projektu jako 
całości. Ważnym celem działań kontrolnych jest oceniania możliwości realizacji 
poszczególnych zadań i działań w założonych terminach. Podstawą do skutecz-
nego i efektywnego kontrolowania przebiegu projektu jest dobry i klarowny plan 
realizacji projektu, który dostatecznie szczegółowo rozpisuje jego realizację w 
czasie i przypisuje poszczególnym zadaniom i działaniom rzeczywiste koszty ich 
realizacji. Jeśli plan realizacji projektu nie jest dostatecznie szczegółowy, a sys-
tem monitorowania nie jest dobrze zorganizowany i sprawnie egzekwowany, 
wówczas praktycznie nie ma szans na to, aby funkcjonował skuteczny nadzór nad 
przebiegiem realizacji projektu.  
 

242. W systemie kontroli projektu można wyróżnić pięć podstawowych czynności: 

– aktualizację informacji o stanie realizacji projektu, 
– analizę bieżącej sytuacji pod kątem jej wpływu na dalszą realizację, 
– analizę możliwych odchyleń od założeń w planie realizacji projektu, 
– sporządzanie dokumentów,  
– informowanie kierownictwa projektu.  

Kontrolowanie przebiegu realizacji projektu powinno bazować nie tylko na syste-
mie raportowania, ale powinno być uzupełniane przez rozmowy z poszczegól-
nymi członkami zespołu zarządzającego projektem i uczestniczenie w spotka-
niach i naradach roboczych związanych z realizacją projektu. 
 

243. Jeśli projekt przekracza pewną wielkość mierzoną na ogół jego budżetem i liczbą 
zaangażowanych pracowników, w procesie planowania, kierowania, monitorowa-
nia i kontrolowania przebiegu realizacji projektu, należy wykorzystywać progr-
amy informatyczne wspomagające zarządzanie projektami. Oprogramowanie 
specjalnie stworzone dla zarządzania projektami jest już dobrze rozwinięte i po 
przełamaniu początkowej bariery jego użytkowania wynikającej z konieczności 
nauczenia się jego wykorzystywania, stanowi niezbędne wsparcie każdego kie-
rownika zarządzającego projektem. 
 
3.7.4.   Zakończenie projektu 
 

244. Ostatnim etapem w realizacji projektu jest jego zakończenie, które powinno być 
związane z jego rozliczeniem finansowym, oceną osiągnięcia zamierzonych 
celów przyjętych na początku realizacji projektu i zakończeniem pracy zespołu 
zarządzającego realizacją projektu. Bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, 
w której ma miejsce tylko ta pierwsza czynność. Bardzo rzadko w przypadku 
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jednostek samorządu terytorialnego ma miejsce końcowa ocena w jakim stopniu 
został osiągnięty cel założony na początku realizacji projektu, natomiast często 
zespół zarządzający projektem stara się możliwie jak najdłużej funkcjonować po 
zakończeniu projektu, na przykład metodą rozpoczęcia kolejnego projektu.  
 
Zakończenie realizacji projektu powinno wiązać się z nie zawsze łatwą oceną 
osiągniętego efektu samego w sobie (np. zakończono projekt i wybudowano szko-
łę), ale przede wszystkim ocenieniu w jakim stopniu osiągnięty efekt jest realiza-
cją założonych celów technicznych na początku projektu. Można sobie wyobra-
zić, że szkoła została wybudowana w terminie i bez przekroczenia budżetu, ale 
zamiast parkietu podłogi są pokryte linoleum, zamiast pracowni komputerowej 
stworzono pomieszczenie magazynowe, etc. Dopiero rzetelnie dokonana ocena 
efektu końcowego w porównaniu do założonych celów technicznych projektu 
pozwala odpowiedzieć na pytanie czy realizacja projektu było sukcesem czy też 
porażką. W przypadku zespołu kierującego projektem należy przez cały okres 
realizacji projektu tworzyć pozytywną motywację do skutecznego działania 
zapewniając na przykład stosowne nagrody za realizację projektu spełniającą 
wszystkie trzy wymagania: terminowo, w ramach założonego budżetu i osiągając 
wszystkie założone parametry techniczne. Z drugiej strony powinno być jasne dla 
każdego członka zespołu zarządzającego projektem, że zatrudnienie ma charakter 
czasowy i to nie na czas realizacji projektu, ale od oznaczonego dnia rozpoczęcia 
projektu do oznaczonego dnia planowanego zakończenia projektu. 
 
3.7.5.   Zarządzający projektem i organizacja zarządzania projektem 
 

245. W skutecznym i efektywnym zarządzaniu projektem występują dwa kluczowe 
elementy: 

– osoba zarządzająca projektem  
– struktura organizacyjna projektu. 

 
246. Wybór osoby zarządzającej projektem jest często kluczem do sukcesu lub klęski 

realizacji projektu. Zarządzający projektem jest odpowiedzialny za sukces pro-
jektu, przy czym za kryteria osiągnięcia sukcesu przyjmuje się ukończenie 
projektu w założonym terminie, w ramach przydzielonego budżetu i przy osiąg-
nięciu założonych celów technicznych charakteryzujących precyzyjnie oczeki-
wany produkt końcowy. Zarządzający projektem musi posiadać umiejętności za-
rządzania, ale i także cechy przywódcze konieczne do stworzenia zespołu z 
pracowników różnych specjalności i często różnych firm wykonawczych, funk-
cjonującego jako jedna organizacja wykonująca projekt. Musi też być siłą napę-
dową – liderem – realizacji projektu, dostatecznie silnym, aby zapewnić jego 
terminowe ukończenie bez przekroczenia przyznanego projektowi budżetu. Im 
większy i bardziej interdyscyplinarny projekt tym mniej ważne są specjalistyczne 
kompetencje techniczne zarządzającego nim, ważniejsze stają się umiejętności 
zarządzania dużymi zespołami ludzkimi, rozwiązywania konfliktów, funkcjono-
wania w różnych kulturach organizacyjnych itp.  
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Oczywiście, zawsze niezbędne jest posiadanie podstawowych kompetencji tech-
nicznych umożliwiających porozumienie ze specjalistami realizującymi projekt. 
Na przykład, przy budowie wodociągu wiejskiego zarządzającym projektem 
może być inżynier środowiska lub budownictwa o odpowiednim doświadczeniu 
wykonawczym, natomiast przy kompleksowym projekcie zaopatrzenia w wodę 
aglomeracji, powinien być to doświadczony specjalista od zarządzania projekta-
mi, który posiada podstawową wiedzę w zakresie zaopatrzenia w wodę. Może to 
być również np. ekonomista, który przez kilka lat funkcjonował w branży wodo-
ciągowej.  

 
247. Ponieważ dobór osoby zarządzającej projektem jest tak ważny, więc wskażemy 

jego pożądane cechy: 

– widoczne cechy przywódcze, 
– dostateczna wiedza techniczna na temat realizowanego projektu, 
– umiejętności delegowania uprawnień i rozliczania z zadanych zadań, 
– decyzyjność, 
– umiejętność mobilizowania zespołu do pracy, 
– umiejętność oceny silnych i słabych stron swojego zespołu, 
– dobrze zorganizowany, 
– umiejętność słuchania innych i znajomość własnych ograniczeń, 
– umiejętność dzielenia się własnym doświadczeniem, 
– szczerość, otwartość, poczucie humoru i umiejętność kontaktów z ludźmi, 
– elastyczność. 
 

248. Drugi kluczowy element to struktura organizacyjna projektu. Należy podkreślić, 
że struktury organizacyjne w zarządzaniu projektami daleko odbiegają od biuro-
kratycznych struktur organizacyjnych charakterystycznych dla urzędów adminis-
tracji publicznej, ale również są dalekie od typowych liniowych struktur organi-
zacji produkcji lub handlu. Cechą charakterystyczną tych struktur jest płaskość, 
charakteryzująca się niewielką liczbą szczebli pośrednich zarządzania (rzadko 
więcej niż jeden). Struktura zarządzania projektem często ma charakter macierzo-
wy. Zarządzający projektem raczej współpracuje ze specjalistami delegowanymi 
do realizacji tego projektu, którzy często pozostają formalnie podporządkowani 
swoim dyrektorom, niż posiada klasyczną władzę wynikającą z relacji przełożony – 
podwładny.  

 
249. Struktura zarządzania projektem jest bardzo elastyczna i indywidualnie dosto-

sowana do realizacji konkretnego projektu. Nie ma tutaj gotowych recept, można 
mówić tylko o pewnych cechach. W ramach tej struktury permanentnie powstają 
doraźne zespoły, które jako zadanie mają rozwiązać szybko jeden zadany 
problem. Taka sytuacja powoduje, że funkcjonowanie w strukturach projektu nie 
jest łatwe, zwłaszcza dla osób przyzwyczajonych do struktur zhierarchizowa-
nych. Struktura organizacyjna przy zarządzaniu projektami jest zatem bardzo 
elastyczna, płaska, funkcjonująca raczej bardziej na zasadach autorytetu i posia-
danych kompetencji niż na klasycznej hierarchii. Powoduje to z kolei, że do 
zespołów zarządzania projektami powinni być kierowani pracownicy, którzy są 
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zorientowani na wyniki, samodzielni, potrafią sobie radzić ze zmianami, elast-
yczni, potrafiący radzić sobie w warunkach niepełnej informacji oraz ze złożo-
nymi problemami, mało przywiązani do układu hierarchicznego.  
         
3.7.6.   Zarządzanie projektami wspieranymi środkami Unii Europejskiej 
 

250. Programy pomocowe UE, a szerzej, wszelkie działania prorozwojowe, są obsza-
rami, w których realizacja wyodrębnionych i dobrze zdefiniowanych projektów 
jest podstawowym sposobem ich urzeczywistnienia. Fundusze strukturalne UE, 
które są podstawowym źródłem finansowania programów operacyjnych sektoro-
wych i zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego, wprowa-
dzają do naszego kraju działania prorozwojowe w postaci wdrażania projektów, 
które uczestniczą w postępowaniu o charakterze quasi–konkursowym mającym na 
celu wyselekcjonowanie do realizacji i współfinansowania najlepszych projek-
tów. Projekty te powinny być zgodne z celami i działaniami programów opera-
cyjnych i mieścić się w granicach dokonanej alokacji środków finansowych. W 
przypadku programów operacyjnych obowiązują procedury kraju beneficjenta, po 
ich uzgodnieniu z Komisją Europejską. W tym przypadku istnieją możliwości 
pewnego uproszczenia standardowych procedur unijnych związanych z wybiera-
niem projektów do realizacji.  

 
251. W przypadku funduszu spójności we wszystkich krajach obowiązują jednolite 

procedury wytyczone przez Komisję Europejską. Procedury te w zakresie selekcji 
i realizacji zakwalifikowanych projektów są procedurami ściśle związanymi z 
zarządzaniem projektami. Wdrożenie programu przedakcesyjnego ISPA, odby-
wało się według zasad obowiązujących w funduszu spójności. Doświadczenia 
programu ISPA, problemy z absorpcją środków PHARE oraz wykształcone przez 
lata złe nawyki przy wydatkowaniu środków publicznych wskazują na niedosta-
teczne przygotowanie polskich JST w zakresie inicjowania, a następnie zarządza-
nia takimi projektami.  
 

252. Dla każdego programu operacyjnego opracowywany jest odpowiedni podręcznik, 
który będzie szczegółowo opisywał procedurę przyjmowania, rozpatrywania i akcep-
towania projektów, zasady ich późniejszej realizacji, monitorowania i rozliczania. 
W przypadku projektów aplikujących do Funduszu Spójności będą obowiązywały 
dotychczasowe zasady postępowania znane już z programu ISPA. Dla JST zain-
teresowanych pozyskiwaniem dofinansowania ze środków budżetu UE konieczne 
jest dotarcie do tych dokumentów, szczegółowa ich analiza i praktyczne przygo-
towanie się do zarządzania projektami, które zaplanowano do współfinansowania 
z tych źródeł. Informacje i pomoc w tym zakresie udzielane będą również przez 
agencje wdrażające, które również będą miały możliwość wsparcia technicznego 
na przygotowanie projektu.  
 

253. Cechą charakterystyczną projektów, które będą mogły być realizowane z wyko-
rzystaniem współfinansowania UE jest bardzo duże znaczenie fazy inicjowania 
projektu, która w przypadku projektów inwestycyjnych obejmuje np. pełne studia 
wykonalności, oceny oddziaływania na środowisko i analizę akceptacji projektu 
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przez społeczność (lokalną, regionalną), której dotyczy projekt. Proces przygoto-
wania projektu powinien być przeprowadzony bardzo starannie i będzie przed-
miotem szczególnego procesu kontrolnego.  

 
Należy jednocześnie pamiętać o bardzo ograniczonym czasie, jaki w ramach unij-
nego budżetu na lata 2004 – 2006 pozostaje na przeprowadzenie wszystkich 
szczegółowych procedur. Należy się liczyć z tym, że zgłaszane będą przedsię-
wzięcia w zbyt wczesnej fazie rozwoju lub też zbyt późnej. Te pierwsze, z for-
malnego punktu widzenia mogą nawet posiadać komplet wymaganej dokumen-
tacji mającej świadczyć o przeprowadzeniu fazy zainicjowania projektu. Jednak 
ze względu na brak pogłębionej analizy, przygotowanie dokumentacji następuje 
przede wszystkim dla wypełnienia wymogów proceduralnych, a nie rzeczywistej 
oceny celowości, efektywności i optymalności rozwiązań. Stwarzać to może duże 
ryzyko niepowodzenia projektu i nieosiągnięcia zarówno zamierzonych efektów 
rzeczowych jego realizacji jak i planowanych efektów rezultatu.  
 
Projekty w zbyt późnej fazie rozwoju, to takie, które z powodu dotychczasowego 
braku środków były przerwane w fazie opracowywania dokumentacji projek-
towej, a nawet w fazie realizacji i dla których, aby wypełnić wymogi formalne 
inwestor cofnie się do fazy inicjowania projektu, chociaż w rzeczywistości jest 
już dawno w kolejnej fazie prac nad projektem. Mogą to być również projekty, 
które sztucznie podzielone są na etapy, tak aby pozyskać dodatkowe środki 
zewnętrzne, a decyzja o rozpoczęciu realizacji projektu już dawno została podjęta 
(przy posiadaniu pełnego finansowania, lub gorzej – pomimo braku środków). 
Dlatego też duża odpowiedzialność spoczywa na podmiotach, które będą przygo-
towywać projekt, aby wybrały ten właściwy moment rozpoczęcia starań o wspar-
cie, nie kierując się tylko i wyłącznie powstającą potencjalną możliwością zdoby-
cia dofinansowania i jego wydatkowania.  
 

254. Drugą cechą charakterystyczną dla projektów realizowanych w oparciu o środki 
unijne jest bardzo szczegółowy i skrupulatny proces monitorowania projektu, 
który można nawet uznać za przesadny. Szczegółowego nadzoru można oczekiwać 
w obszarze prawidłowości procedur wyłaniania wykonawców, zjawisk korupcjo-
gennych, realizacji zamierzonych zadań i celów, uzyskania planowanego efektu, 
który pierwotnie został zadeklarowany we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Duża rola w zakresie odpowiedzialności za procesy kontrolne spoczywać będzie 
już na samym podmiocie realizującym projekt i on jako pierwszy powinien na 
bieżąco kontrolować i dbać o prawidłowość przebiegu realizacji projektu. Za mo-
nitoring odpowiadać będą również inne uprawnione do tego instytucje, w części 
opierające swoją wiedzę na otrzymywanych od JST sprawozdaniach i raportach. 
W dalszym ciągu wśród JST widoczna jest duża beztroska w opracowywaniu 
różnego rodzaju informacji, często bez nawiązywania i sprawdzania pierwotnych 
materiałów źródłowych. Nawet dobrze realizowany projekt, ale ze złym syste-
mem raportowania może prowadzić do różnego rodzaju spięć pomiędzy insty-
tucjami monitorująco–kontrolnymi, a JST.  
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255. Trzecią cechą unijnych projektów jest ukierunkowanie realizacji projektu na 
osiągany w jego wyniku rezultat. Zatem nie jest już tylko istotna sama prawidło-
wość przeprowadzenia postępowań przetargowych, wykonanie i rozliczenie prac, 
wystawienie i opisanie faktur, przygotowania raportów i przesłanie w terminie 
wniosków, ale również kluczowe jest osiągnięcie efektu, który zadeklarowano 
przy ubieganiu się o środki dofinansowania. Nie tylko ważna jest zgodność zrea-
lizowanego zakresu rzeczowego, ale również sam jego rezultat dla społeczności, 
której projekt dotyczy. Stanowi to nowe zagrożenia dla jednostek często nieprzy-
zwyczajonych do szczegółowego rozliczania się z zakresu dotowanych zadań, jak 
również mających bardzo małe doświadczenie w prognozowaniu efektów realiza-
cji projektów w początkowej fazie ich przygotowywania.  
 

256. Te nowe reguły wydatkowania środków dotacji wymagają od jednostek samorzą-
du terytorialnego odpowiedniej wiedzy i bardzo dużej staranności w przestrze-
ganiu procedur oraz ścisłego stosowania przepisów. Coraz bardziej też formalne i 
ściśle sprecyzowane procedurami relacje zastępować będą działania nieformalne, 
które często sprzyjały zasadom nieobiektywności (względności) i uznaniowości 
w zakresie oceny osiąganego efektu zadań realizowanych w oparciu o pozyski-
wane dofinansowanie. 

       
3.7.7.   Specyficzne umiejętności niezbędne w projektach samorządowych 

 
257. Do skutecznego zarządzania projektami potrzebne są pewne specyficzne umie-

jętności, które są niezależne od wymagań konkretnych programów krajowych lub 
pomocowych UE. Mają one uniwersalny charakter, ale szczególnie pożądane są 
w samorządzie terytorialnym.  
 

258. W pierwszej kolejności jest to umiejętność przekładania strategicznych doku-
mentów samorządu terytorialnego (np. strategia rozwoju lokalnego, plan gos-
podarki odpadami komunalnymi, itd.) na projekty sformułowane zgodnie z zasa-
dami i wymogami programu w ramach którego dany projekt ma być realizowany 
i finansowany. Umiejętność tworzenia projektów jest niezależna od wymogów 
konkretnych programów i odnosi się do uniwersalnych zasad, które obowiązują 
w każdym dobrze skonstruowanym projekcie: jasna strategia, orientacja na roz-
wiązanie konkretnych problemów lub wykorzystanie konkretnych szans, przej-
rzysta i logiczna struktura celów i działań, realistyczny harmonogram, przejrzysty 
i zrozumiały budżet. 
 

259. Kolejną umiejętnością jest pozyskiwanie współfinansowania, na ogół metodą sto-
sowania montażu finansowego i skutecznego aplikowania o środki zewnętrzne. 
Chodzi tu bardziej o wykształcenie zdolności wyszukiwania, analizowania (oraz 
tworzenia) dokumentów określających warunki realizacji (terms of reference) 
określonych projektów, oraz opanowanie umiejętności pisania wniosków tak aby 
spełniały one formalne wymogi danego programu. Nie musi być to samo posia-
danie wiedzy o regułach konkretnych programów, ponieważ reguły są zmienne, a 
poza tym są one zawsze opisane w dokumentach każdego programu.  
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260. Ważną umiejętnością jest skuteczne pozyskiwanie użytecznych informacji doty-
czących źródeł finansowania projektów, nowych metod zarządzania, zmian 
instytucjonalnych i prawnych. Chodzi więc o nabycie umiejętności skutecznego 
poruszania się na tym rynku, łącznie z poznaniem źródeł informacji i sposobów 
ich weryfikacji oraz instrumentów ułatwiających dotarcie do użytecznej infor-
macji (może to być: systematyczne wykorzystanie internetu, regularny udział w 
konferencjach i seminariach, tworzenie miękkich sieci współpracy itp.). Należy 
wziąć pod uwagę, że w tej sferze wiedza raz zdobyta dezaktualizuje się bardzo 
szybko i bez stałego jej uzupełniania oraz odświeżania, poprzez udział w „rynku 
informacji”, stanie się w krótkim czasie bezużyteczna. 
 

261. Podsumowując, można powiedzieć, że dowolne przedsięwzięcie odniesie sukces, 
kiedy uda wykształcić się umiejętności samodzielnego i skutecznego poruszania 
się w sferze zarządzania projektami, niezależnie od ciągle zmieniających się 
reguł, wytycznych i procedur poszczególnych konkretnych programów. Oznacza 
to, że niezbędne się staje stworzenie pewnej nowej kultury urzędów administracji 
publicznej, zorientowanej na realizację projektów (jako metodę realizacji zadań) i 
umiejących zarządzać informacją jak i wiedzą. 
 
 
3.8.   Współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego 
 

262. Polskie jednostki samorządu terytorialnego, zwłaszcza położone na obszarach 
wiejskich gminy i powiaty, charakteryzują się zasadniczo słabym potencjałem 
ekonomicznym i kadrowym. Posiadają natomiast bardzo silną – względem jed-
nostek tych samych szczebli w innych państwach europejskich – pozycję ustrojo-
wą, szerokie zadania i względnie szerokie kompetencje. Wobec niedostatku środ-
ków, racjonalne i efektywne wykorzystanie tej pozycji jest niejednokrotnie trud-
ne, a czasami wręcz niemożliwe. Dlatego niezwykle ważne jest nawiązywanie 
kontaktów z innymi, niekoniecznie sąsiednimi jednostkami oraz budowanie dobro-
sąsiedzkiego współdziałania.  
 

263. Działające wspólnie JST dysponując większymi środkami finansowymi, łatwiej 
mogą wygenerować rezerwy umożliwiające realizację wspólnego zadania. 
Współpracując minimalizuje się koszty stałe (administracyjne, ogólne), gminy 
stają się zdolne do wynajęcia specjalistów, zwiększa się również skala doświad-
czeń. Działając razem gminy mogą rozwiązywać problemy o większym znacze-
niu w skali regionu, uzyskując priorytet w dostępie do środków zewnętrznych. 
Przyczyniają się w ten sposób do wzrostu zadowolenia ludności, która zaczyna 
otrzymywać usługi dotąd niedostępne, bądź jej potrzeby na usługi publiczne 
zaspakajane są na coraz wyższym poziomie jakości. 
 
3.8.1.   Formy współpracy jednostek samorządowych 
 

264. Formy współpracy jednostek wykonujących administrację publiczną są zróż-
nicowane w zależności od tego, czy mamy do czynienia ze współdziałaniem ze 
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sobą jednostek samorządu terytorialnego, czy jednostek samorządowych z orga-
nami administracji rządowej. W pierwszym przypadku może ona być realizowana 
albo w formie związków komunalnych, stowarzyszeń, fundacji (czyli przybiera 
formę zorganizowaną) albo porozumień, umów cywilnoprawnych, umów admi-
nistracyjnych lub umów mieszanych.  

 
Współpraca z udziałem administracji rządowej przebiega wyłącznie w formach 
niezorganizowanych – tj. porozumień i umów. Ponadto, współpraca JST między 
sobą oraz z organami administracji rządowej może przejawiać się w postaci do-
raźnych spotkań i konsultacji organizowanych w celu wymiany informacji, 
uzgodnienia kierunków zgodnego działania, skoordynowania planowanych przed-
sięwzięć itp. 
 
3.8.2.   Związki komunalne 
 

265. Związki komunalne są formą przewidzianą do zapewnienia trwałego współdzia-
łania ze sobą gmin (związki międzygminne) oraz powiatów (związki powiatów). 
Miasta na prawach powiatu mogą też zawierać związki z gminami. W świetle 
obowiązujących ustaw niemożliwe jest tworzenie związków województw. Naj-
więcej związków komunalnych działa w województwie wielkopolskim, dolno-
śląskim i mazowieckim. Tam też warto poszukiwać wzorców do naśladowania 
(np. na stronach www., w bazie danych LEX).  
 
Istotą związków komunalnych, tworzonych dobrowolnie przez JST na mocy 
zgodnych uchwał ich organów stanowiących (obowiązek ustanowienia związku 
gmin może nałożyć na te jednostki tylko ustawa), jest przejęcie od powołujących 
je gmin bądź powiatów niektórych, należących do nich zadań oraz tych praw i 
obowiązków, które związane są z realizacją przekazanych zadań. Z dniem wejś-
cia w życie ogłoszonego w dzienniku urzędowym statutu gminy (powiaty), które 
zgodnie z obowiązującą procedurą przystąpią do związku gmin, cedują – z mocy 
prawa (zgodnie z art. 64 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym) – swoje prawa i 
obowiązki na związek w zakresie zadań przekazanych związkowi. Nie jest 
wykluczone przekazanie w ten sposób związkowi kompetencji władczych, w tym 
także – uprawnień do stanowienia prawa miejscowego18. 
 

266. Zadania przekazane przez gminy stają się zadaniami własnymi związku, ze wszyst-
kimi tego prawnymi implikacjami19. Przykładowo – jak stwierdził w jednym z 
orzeczeń NSA – z dniem ogłoszenia statutu związku gmin, utworzonego w celu 
wybudowania wspólnego zakładu utylizacji odpadów, prawa i obowiązki gminy 
będącej członkiem takiego związku, związane z budową zakładu, przechodzą na 
                                                             
18 Por. Leoński Z., Formy współdziałania w samorządzie terytorialnym, Sam.Teryt. 1995 r. 
Nr 4, s. 55.  
19 Por. uchwałę r.i.o. z dnia 14 czerwca 1995 r. XIII/86/95 (Orzecznictwo w sprawach 
samorządowych 1995 Nr 4, poz. 157. Nie powinien też budzić wątpliwości pogląd, że 
związek komunalny może przejąć do wspólnego wykonywania zadania zlecone, chyba że 
wyraźny przepis prawa sprzeciwia się przekazaniu mu tych zadań. Tak – Kieres L., Ustrój i 
zadania celowych związków gmin, Sam.Teryt. 1994 r. Nr 3, s. 3. 

Usunięto: -
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związek. Żadna z gmin członkowskich nie ma wówczas interesu prawnego, sta-
nowiącego warunek uznania jej za stronę w postępowaniu administracyjnym do-
tyczącym wydania związkowi decyzji o pozwoleniu na budowę zakładu utylizacji 
odpadów20.  
 

267. Zasady tworzenia, rejestrowania statutów związków komunalnych (przesą-
dzającego o uzyskaniu przez nie osobowości prawnej), a także – ich działalności, 
określają:  ustawa o samorządzie gminnym (art. 64–73a) i ustawa o samorządzie 
powiatowym (art. 65–74) oraz wydane na ich podstawie rozporządzenia21. 
Związki działają na podstawie ustaw oraz statutu, mogą posiadać swój majątek, 
ich organy (zgromadzenie jako organ stanowiący i zarząd jako organ wykonaw-
czy) mogą podejmować takie same akty i czynności prawne jak organy tworzą-
cych je jednostek samorządowych. Oczywiście mogą to czynić tylko w sprawach 
określonych w statucie związku jako ich zadania. Wszystkie czynności i akty 
związek podejmuje w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność. Podlegają 
one nadzorowi i kontroli sądowej na tych samych zasadach, co akty i czynności 
organów jednostek tworzących związek. 
 

268. Jak trafnie zauważono w piśmiennictwie, zanim podjęcie przez gminy uchwał o 
utworzeniu związku komunalnego stanie się możliwe, musi dojść do uprzed-
niego rozstrzygnięcia wszystkich spraw spornych i do zawarcia czegoś w rodzaju 
umowy przedwstępnej (przewidzianej w art. 389 kodeksu cywilnego)22. Treść 
takiej umowy powinni opracować wspólnie wójtowie gmin i burmistrzowie 
(prezydenci) miast oraz zarządy powiatów zamierzający utworzyć związek, bądź  
upoważnione przez nich osoby. Umowa taka niezbędna jest do podjęcia jedno-
brzmiących uchwał przez poszczególne JST. Trudno byłoby bez niej zapewnić, 
że dojdzie do podjęcia uchwał o zgodnej treści. Nie można jednak zasadnie 
twierdzić, że uchwały takie muszą następnie spowodować zgodne oświadczenia 
woli wszystkich uczestników o utworzeniu związku komunalnego, gdyż tylko w 
ten sposób można spowodować jego powstanie23. Ustawa nie przewiduje bowiem 
żadnych dodatkowych – poza zgodnymi uchwałami – czynności czy oświadczeń 
niezbędnych do skutecznego utworzenia związku24. Związek komunalny 
powstaje w wyniku podjęcia zgodnych uchwał o przyjęciu statutu związku i ich 
ogłoszenia. Wprawdzie utworzenie związku komunalnego pociąga za sobą rów-
nież pewne skutki o charakterze majątkowym (cywilnoprawne), jednak nie jest to 
niezbędny element w każdym związku i nie ma charakteru podstawowego. 
Zasadniczo związek jest instytucją prawa publicznego (wywołuje skutki głównie 

                                                             
20 Por. wyrok NSA z dnia 1 lutego 2000 r. II SA/Po 606/99 (ONSA 2001 r. Nr 2, poz. 74). 
21 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 
2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogła-
szania statutów związków (Dz.U. z 2001 r. Nr 121, poz. 1307) i z dnia 18 października 
2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków powiatów oraz ogłaszania 
statutów związków (Dz.U. z 2001 r. Nr 131, poz. 1472). 
22 Por. Agopszowicz A. , Przejęcie przez gminy mienia państwowego, Sam.Teryt. 1991 r. 
Nr 1–2, s. 22. 
23 Por. tamże. 
24 Por. Kieres L., Związki i porozumienia komunalne, Sam.Teryt. 1991r. Nr 10, s. 3. 
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w sferze zadań i kompetencji z zakresu administracji publicznej)25 i stosowanie 
do procedury jego tworzenia reguł prawa cywilnego winno ograniczać się jedynie 
do tych elementów, które nie zostały uregulowane w ustawie oraz odnoszą się do 
cywilnoprawnych konsekwencji jego powstania26. 
 

269. Za celowe – chociaż nie jest to wymagane przepisami prawa – uznać należy prze-
prowadzenie wstępnej debaty na forum organu stanowiącego nad treścią statutu 
związku (a także konsultacji z organizacjami pozarządowymi) przed przyjęciem 
przez nie jego projektu. Warto poświęcić temu odrębną sesję i dokonać wymiany 
informacji o rezultatach debaty z pozostałymi jednostkami uczestniczącymi w 
procesie tworzenia związku. Zminimalizujemy wówczas ryzyko odrzucenia 
uchwały o przyjęciu statutu przez którąś z rad. 
 

270. Związki komunalne mogą być tworzone na czas określony lub nieokreślony, 
mogą przyjmować nowych uczestników, można też z nich wystąpić (na zasadach 
określonych statutem27). Poza ustrojem związku (nazwa, struktura i organy) jego 
statut winien określić ponadto zasady: korzystania z obiektów i urządzeń 
związku, udziału w kosztach wspólnej działalności i zyskach, pokrywania strat 
związku, rozliczeń majątkowych, likwidacji związku – i inne zasady, określające 
współdziałanie. Zmiany statutu związku gmin następują w trybie przewidzianym 
dla jego ustanowienia, a statutu związku powiatów – w trybie określonym 
bezpośrednio w tym statucie przez rady powiatów tworzących związek.  
 

271. Określając w statucie zasady korzystania z obiektów i urządzeń związku 
należy pamiętać o rozstrzygnięciu kwestii odpłatności, zaś przy jej regulowaniu – 
o konieczności zachowania zasad powszechności i równości dostępu. Nie wydaje 
się natomiast konieczne przyjmowanie zasady, że każda z JST musi party-
cypować w kosztach wspólnej działalności w identycznym stopniu. Nie ma ku 
temu przeszkód prawnych, aby stopień partycypacji w kosztach był współmierny 
do możliwości finansowych każdej z gmin. Należy się wprawdzie w takich 
przypadkach liczyć z brakiem chęci finansowania kosztów usług świadczonych 
mieszkańcom czy przedsiębiorcom jednej gminy przez inne JST, ale bariera taka 
jest możliwa do pokonania poprzez ustanowienie odpowiednich taryf opłat za 
korzystanie z obiektów czy urządzeń. Wbrew pozorom nie oznacza to równo-
znacznego z naruszeniem zasady równości różnicowania sytuacji prawnej miesz-
kańców różnych gmin. Przecież na obszarach, na których nie doszło do utworze-
nia związku komunalnego, mieszkańcy poszczególnych JST obligowani są także 
do płacenia różnych cen (opłat) za dostarczenie wody, odprowadzenie 
nieczystości, za przewóz lokalnymi środkami komunikacji zbiorowej itp. Ceny te 
zależą od różnych czynników. Dzięki tworzeniu związki ponoszone koszty mogą 
się obniżyć, ale nie oznacza to konieczności finansowania gmin „uboższych” 
                                                             
25 Ochendowski E., Glosa do postanowień NSA z dnia: 24 września 1990 r., I SA 847/90 
oraz 27 września 1990 r., SA/Wr 952/90, Sam.Teryt. 1991 r. Nr 4, s. 47. 
26 Podobnie Kasiński M., Związki międzygminne a działalność nadzorcza regionalnych izb 
obrachunkowych, Sam.Teryt. 1994 Nr 5, s. 27.  
27 W szczególności statut winien – naszym zdaniem – rozstrzygnąć czy wstąpienie do 
związku nowej JST wymagana jest zgoda pozostałych gmin. 
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przez „zasobniejsze”. Co więcej, gdyby nie było możliwe, uzasadnione statusem 
ekonomicznym członków związku, różnicowanie poziomu udziału poszczegól-
nych JST w kosztach działalności związku oraz różnicowanie taryf opłat za 
świadczone usługi, wiele jednostek nie miałoby możliwości ani włączenia się w 
proces tworzenia nowego, ani przystąpienia do istniejącego związku. 
 

272. Wskazanie w ustawie, że statut określać ma zasady udziału w zyskach związ-
ków komunalnych wskazuje na wolę ustawodawcy traktowania tych związków 
jako instytucji, których działalność będzie mogła być nastawiona również na 
zysk. Tym samym nie można uznać za odpowiednie do związków stosowanie 
tych reguł prawnych dotyczących JST, które zakładają posiadanie przez nie 
zrównoważonego budżetu i nie przewidują zysku. Zysk powinien być tu 
traktowany jako różnica między przychodami a wydatkami i najrozsądniejsze 
wydaje się dzielenie go w sposób proporcjonalny do wkładu danej JST w koszty 
działalności, z której został on uzyskany. Podobnie powinno się podejść do zasad 
udziału w stratach.   
 

273. Ustawy nieco odmiennie regulują skład osobowy organów stanowiących związ-
ków komunalnych. W związkach gmin zasadą jest jednoosobowa reprezentacja 
gminy w zgromadzeniu, w osobie wójta (burmistrza lub prezydenta miasta), cho-
ciaż statut związku może przewidywać szerszą reprezentację. W związkach po-
wiatów reprezentacja ma być dwuosobowa, a o tym, kto reprezentuje powiat 
rozstrzyga rada powiatu. Zarówno uchwały właściwych rad o przystąpieniu do 
związku, jak i uchwały organu stanowiącego związku podejmowane muszą być 
bezwzględną większością głosów ustawowej (statutowej) liczby uprawnionych 
do głosowania. Członkom zgromadzenia związku przysługuje uprawnienie zgło-
szenia pisemnego sprzeciwu w stosunku do uchwały tego organu (w terminie 7 
dni od jej podjęcia). Jego wniesienie skutkuje wstrzymaniem jej wykonania i 
obliguje zgromadzenie do ponownego rozpatrzenia sprawy. Ponowny sprzeciw 
jest już niedopuszczalny. Ustawy nie przewidują „ostrzejszych” wymogów 
wobec trybu podejmowania uchwał po ponownym rozpatrzeniu sprawy. Ponie-
waż quorum i wymaganą większość przy podejmowaniu uchwał zgromadzenia 
określiły ustawy, niedopuszczalne byłoby ustanowienie odmiennych reguł w 
statucie związku. 
 

274. Kształtując treść statutu związku, w którym występować ma szersza niż jedno-
osobowa reprezentacja JST w zgromadzeniu oraz w postanowieniach doty-
czących zarządu związku warto jest pamiętać o ustanowieniu odpowiednich reguł 
dla przypadków wygaśnięcia mandatu radnego lub odwołania przedstawiciela 
którejś z jednostek, tudzież – odwołania członka zarządu związku przez jego 
zgromadzenie. Jako sprzeczne z ustawą należałoby jednak uznać takie reguły 
statutu związku, które przewidują dalsze pełnienie funkcji przedstawiciela gmin 
przez wójtów (burmistrzów, prezydentów) po wygaśnięciu ich mandatów (np. do 
czasu wyboru nowego przedstawiciela). W stosunku do pozostałych osób wcho-
dzących w skład organów związku postanowienia tego rodzaju uznać należy za 
dopuszczalne, a ponadto – celowe. 
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275. Wprawdzie nie wynika to z ustawy, ale w praktyce przyjmowane są i obowiązują 
statuty związków gmin przewidujące wystąpienie oraz/lub wykluczenie ze związ-
ku. O ile przewidywanie i określenie zasad występowania ze związku w jego sta-
tucie nie powinno budzić większych wątpliwości (będzie bowiem wyrazem woli 
jednostki występującej), o tyle legalność postanowień przewidujących możliwość 
wykluczenia ze związku któregoś z jego członków może budzić zastrzeżenia. 
Skoro ustawa przyjęła zasadę zgodności uchwał organów stanowiących (o przy-
jęciu statutu) jako przesłankę jego utworzenia (a w przypadku związków gmin – 
zmiana statutu musi odbywać się w tym samym trybie, co jego ustanawianie), to 
wobec braku zgodnej woli wszystkich „stron” skuteczność uchwały „większości” 
w sprawie wykluczenia ze związku tej czy innej JST jest wielce wątpliwa. W 
szczególności, gdy weźmiemy pod uwagę, że w przytłaczającej większości 
przypadków statut związku określa także jego skład, uchwała o usunięciu z niego 
którejś JST będzie tożsama ze zmianą statutu. W przypadku związku gmin 
konieczna do tego będzie również uchwała rady gminy opuszczającej związek.  

 
Z drugiej strony, jeżeli władze jednej z gmin (powiatów) członkowskich nie wy-
wiązują się ze swych obowiązków, trudno uznać za prawidłowy stan, w którym 
np. kilka gmin ponosi koszty korzystania z urządzeń lub obiektów związku przez 
osoby należące do owej „krnąbrnej” wspólnoty samorządowej. Za bardziej 
właściwe uznać w takich przypadkach należy ustanawianie w statutach związków 
klauzuli warunkującej korzystanie z efektów działalności związku (usług, zysków 
itd.) uczestniczeniem w jej kosztach oraz wskazanie drogi sądowej do ewentual-
nego rozstrzygnięcia sprawy dalszego członkostwa takiej jednostki w związku. 
 

276. Związki komunalne winny prowadzić gospodarkę finansową na zasadach przewi-
dzianych ustawami dla jednostek tworzących związki, winny mieć swój budżet i 
podlegają w tym zakresie kontroli oraz nadzorowi RIO28. Według jednego z roz-
strzygnięć nadzorczych, związki komunalne nie mają umocowania w prawie do 
udzielania dotacji zrzeszonym w nich gminom29. Stanowisko to jest kontrower-
syjne. Dopuszczalność udzielania takich dotacji winna być oceniona z punktu 
widzenia przepisów o dopuszczalności udzielania dotacji przez JST. Skoro – 
zgodnie z art. 117a ustawy o finansach publicznych – z budżetu jednostek samo-
rządu terytorialnego może być udzielana pomoc rzeczowa lub finansowa innym 
jednostkom samorządu terytorialnego, a do gospodarki finansowej związków 
komunalnych należy stosować przepisy dotyczące JST, to możliwość udzielania 
dotacji tym jednostkom przez związek nie powinna budzić wątpliwości.  
 
3.8.3.   Stowarzyszenia i fundacje 
 

277. W odróżnieniu od związków gmin i związków powiatów, stowarzyszenia i 
fundacje są formami trwałej współpracy, której podjęcie i prowadzenie nie 

                                                             
28 Por. wyrok NSA z dnia 29 grudnia 1995 r. SA/Kr 1362/95 (Prawo Gospodarcze 1996 Nr 
7, s. 37) i z dnia 5 października 1994 r. SA/Kr 2904/93 (Wokanda 1995, Nr 2, s. 35).  
29 Por. rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody Krakowskiego z dnia 17 stycznia 1997 r. 
ON.O.0915/2/97 (Orzecznictwo w sprawach samorządowych 1997, nr 2, poz.49).  
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powoduje żadnych zmian we właściwości i odpowiedzialności JST za realizację 
zadań publicznych. Służą one natomiast przeważnie wymianie doświadczeń i 
informacji, promocji, a nawet – wykonywaniu niektórych zadań publicznych w 
imieniu współdziałających jednostek i na ogół – na ich wyłączne ryzyko i odpo-
wiedzialność. Możliwość zawierania stowarzyszeń przewidują wszystkie ustawy 
samorządowe. Celem stowarzyszenia gmin może być wspieranie idei samorządu 
terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów (w przypadku powiatów i woje-
wództw ustawy nie ograniczają celów stowarzyszenia, przewidują natomiast 
możliwość łączenia się w stowarzyszeniu z jednostkami innych szczebli).  
 

278. Aby utworzyć stowarzyszenie JST konieczne jest podjęcie przez organy 
stanowiące co najmniej trzech jednostek uchwały o przyjęciu statutu, dokonanie 
wyboru komitetu założycielskiego, a następnie – zgłoszenie stowarzyszenia 
przez ów komitet do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W statucie 
należy określić co najmniej: nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych 
stowarzyszeń, organizacji i instytucji, teren działania i siedzibę stowarzyszenia, 
cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji, sposób nabywania i utraty człon-
kostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków, władze 
stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich 
kompetencje, sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowią-
zań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał, sposób uzyskiwania 
środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich, zasady dokony-
wania zmian statutu i sposób rozwiązania się stowarzyszenia. Podstawą rejest-
racji jest ustalenie przez sąd rejestrowy, że zgłoszone dokumenty (statut, lista 
założycieli, dane o ich siedzibie) i czynności podjęte w trakcie tworzenia stowa-
rzyszenia odpowiadają przepisom prawa. 
 

279. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. Musi ono 
posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej. W sprawach, w których statut nie 
określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do 
walnego zebrania członków. Nadzór nad stowarzyszeniami JST sprawuje wo-
jewoda, przy czym należy podkreślić, że organowi temu nie przysługują w 
zasadzie żadne uprawnienia władcze w stosunku do nadzorowanych zrzeszeń – te 
podejmować może wyłącznie sąd. Wojewoda może jedynie domagać się wyjaś-
nień, określonych ustawą dokumentów, występować o usunięcie stwierdzonych 
uchybień oraz udzielać ostrzeżenia. Natomiast sąd upoważniony jest do udziela-
nia upomnień, nakładania grzywny na wniosek wojewody (w przypadku 
niespełnienia żądania przedstawienia wojewodzie wymaganego dokumentu lub 
nieudzielenia wyjaśnień), uchylenia uchwały organu stowarzyszenia, a także – 
jego rozwiązania. Kryterium nadzoru jest zgodność działania stowarzyszenia z 
prawem i statutem. 
 

280. Tworzenie fundacji odbywa się na zasadach ogólnych, określonych ustawą o fun-
dacjach z 1984 r. 
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3.8.4.   Porozumienia samorządowe 
 

281. Porozumienia są najszerzej stosowaną w praktyce forma współdziałania, i to nie 
tylko jednostek samorządowych tego samego szczebla, ale także powiatów z 
gminami i gmin z powiatami grodzkimi, województw samorządowych z powiata-
mi i gminami, a także wojewodów z wszystkimi rodzajami JST oraz z kierow-
nikami państwowych jednostek organizacyjnych z terenu województwa. Przepisy 
szczególne przewidują również zawieranie porozumień w celu określania zasad 
wykonywania przez JST zadań publicznych i uczestniczenia w kosztach ich 
wykonywania, a także – przekazywania zadań publicznych jednostkom sektora 
niepublicznego. W ten sposób włączane są do bezpośredniej realizacji zadań 
publicznych także organizacje społeczeństwa obywatelskiego. 
 

282. Porozumienia międzykomunalne mają służyć powierzeniu jednej z gmin lub 
jednemu z powiatów, wykonywania zadań publicznych, należących do zawierają-
cych je stron. Gminy (powiaty), wykonujące zadania określone takim porozumie-
niem, przejmują prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane z powierzonymi 
jej zadaniami, zaś pozostałe gminy obowiązane są uczestniczyć w kosztach 
realizacji powierzonego zadania.  
 
Ustawa o samorządzie powiatowym nie zawiera podobnego przepisu, zatem 
porozumienia powiatów nie mogą być traktowane jako przenoszące określone 
ustawami uprawnienia i obowiązki powiatu przekazującego zadanie przez powiat 
je przejmujący. Ten ostatni będzie zatem wykonywał przejęte zadania nie we 
własnym imieniu, lecz w imieniu gminy przekazującej. W odróżnieniu od związ-
ków komunalnych, postanowienia ustaw nie określają trybu zawierania i funkcjo-
nowania porozumień. W przypadku, gdy porozumienie powiatów nie zawiera w 
tym zakresie żadnych postanowień, stosuje się do nich odpowiednio postanowie-
nia ustawowe dotyczące związków powiatów30. W praktyce porozumienia takie 
określają przeważnie rodzaj i zakres przekazywanego zadania, kwotę partycy-
pacji w kosztach przejmowanego zadania lub zasady jej określania (w tym 
waloryzacji), zasady korzystania z urządzeń gminy przejmującej zadanie przez 
osoby pochodzące z gminy przekazującej (odpłatność, tryb zatwierdzania cen), 
możliwość i tryb wypowiadania.  
 

283. Porozumienia międzygminne dotyczą najczęściej: prowadzenia, zakładów wodo-
ciągowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków, utrzymywania wysypisk 
śmieci, utrzymywania czystości, prowadzenia szkół i innych placówek oświato-
wych oraz instytucji doradztwa i doskonalenia zawodowego (w tym dla nauczy-
cieli), urządzeń pomocy społecznej na rzecz mieszkańców gmin sąsiednich, 
prowadzenia zbiorowego transportu drogowego, bibliotek, schronisk dla zwie-
rząt, a także załatwiania zwykłych spraw administracyjnych w takich dziedzinach 
jak sprawy paszportowe, licencje i zezwolenia przewozowe.  
 

                                                             
30 Do porozumień gmin taka zasada obowiązywała do 29 maja 2001 r. 
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284. Porozumieniom dotyczącym przejmowania zadań komunalnych towarzyszą 
często zobowiązania w zakresie udziału w finansowaniu ich budowy i rozbudo-
wy. W tych dziedzinach, w których budowa urządzeń komunalnych nie jest 
ustawowym zadaniem JST, takie postanowienia nie będą skutkowały przekaza-
niem uprawnień i obowiązków, o którym mowa w art. 74 ustawy o samorządzie 
gminnym. Należy je traktować jako klasyczne umowy cywilnoprawne, a nie jako 
porozumienia o przekazaniu zadań. 
 

285. Porozumienia zawierane przez województwa podlegają tym samym zasadom co 
porozumienia międzygminne. Wszystkie porozumienia skutkujące przekazaniem 
zadań muszą one być ogłaszane w wojewódzkim dzienniku urzędowym31. Z uwa-
gi na powszechnie wiążące skutki w zakresie właściwości organów – rozwiązanie 
to uznać należy za w pełni zasadne. 
 

286. Najczęściej spotykamy w praktyce nie porozumienia horyzontalne (poziome – 
między JST tego samego szczebla), lecz porozumienia wertykalne (pionowe) – 
zawierane między JST różnych szczebli (województwo z powiatem lub z gminą, 
gmina z powiatem). Według danych dostępnych w bazie LEX, na koniec 2003 r. 
ogłoszono w dziennikach urzędowych zawarcie ponad 850 takich porozumień.  
 
Na mocy takich porozumień powiaty przekazują gminom np. zarządzanie niektó-
rymi drogami powiatowymi (a czasami – tylko ich utrzymywanie), prowadzenie 
szkół ponadgimnazjalnych, prowadzenie schronisk młodzieżowych, wykonywa-
nie zadań bibliteki powiatowej przez biblioteki gminne, a także załatwianie typo-
wych spraw administracyjnych z zakresu prawa wodnego, ewidencji gruntów i 
budynków, geodezji i kartografii, ochrony gruntów rolnych i leśnych, regulowa-
nia uprawnień do nieruchomości rolnych, zagospodarowania wspólnot grunto-
wych, ruchu drogowego (w tym rejestracji pojazdów) i wydawania zaświadczeń 
(w dziedzinach, w których przekazano uprawnienia orzecznicze bądź prowadze-
nie określonych ewidencji). Gdy chodzi o porozumienia o przekazaniu zadań 
gminnych powiatom (jest ich wielokrotnie mniej), przeważnie dotyczą przejmo-
wania przez powiaty zadań w zakresie prowadzenia gimnazjów w warunkach 
tworzenia lub funkcjonowania zespołów szkół łączących kształcenie na poziomie 
gimnazjalnym i podnadgimnazjalnym.  
 

287. Treść porozumień wertykalnych jest podobna do wskazywanej wyżej treści 
porozumień międzygminnych. Przeważnie są to akty o kilkunastu co najwyżej 
paragrafach. Wzory takich porozumień zaczerpnąć można w bazach danych LEX 
czy Lex–Polonica. Ponieważ praktyka orzecznicza w sądach nie notuje zauwa-
żalnej liczby sporów, można wnosić, że wykorzystywane od kilku lat dokumenty 
o zawarciu i uregulowaniu zasad wykonywania porozumienia były i są dobrymi 
wzorcami. 
 

                                                             
31 Por. art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.). 
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288. Porozumienia województw z gminami zawierane są w przeważającej części w 
dziedzinie zarządzania drogami wojewódzkimi (towarzyszą im często postano-
wienia przewidujące nawet wspieranie ze środków gminy modernizacji i utrzy-
mania takich dróg na terytorium „sponsorującej” gminy). Poza tym zdarzają się 
porozumienia o przekazaniu gminom zadań z zakresu gospodarki przestrzennej, 
kultury i trzymania jej dóbr.  
 

289. Szerszy wachlarz dziedzin występuje w porozumieniach województw z powiata-
mi. Powiatom województwa powierzają również zadania z zakresu zarządzania 
lub utrzymywania dróg wojewódzkich, a ponadto – wykonywanie zadań bibliote-
ki wojewódzkiej przez biblioteki powiatowe, prowadzenie filii bibliotek pedago-
gicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, pogotowia ratunkowego (ratow-
nictwa medycznego), transportu sanitarnego, szkół pomaturalnych. Natomiast 
województwa przejmują od powiatów na podstawie porozumień: niektóre zada-
nia z zakresu geodezji i kartografii, koordynacji przewozów w transporcie zbioro-
wym, pomocy społecznej, scalania i wymiany gruntów, ich gleboznawczej klasy-
fikacji, a także wykonywanie zadań bibliotek powiatowych przez (filie) bibliotek 
wojewódzkich. 
 

290. Z prawnego punktu widzenia porozumienia JST mają – co do zasady – charak-
ter administracyjnoprawny, co oznacza, że w przypadku sporów na tle sposobu 
ich wykonywania wykluczona jest droga do sądu powszechnego. Natomiast 
właściwość sądów administracyjnych nie jest wprawdzie w tych sprawach 
jednoznacznie przewidziana w ustawie, jednak nie można jej wykluczyć w 
stosunku do uchwał, zarządzeń i czynności podejmowanych przez organy JST, 
będących stronami porozumienia, dotyczących wykonywania zadań publicznych. 
Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której jeden z uczestników porozumie-
nia nie realizuje zobowiązań finansowych w stosunku do jednostki, która wyko-
nuje zadanie powierzone. Prawa do wniesienia powództwa cywilnego nie da się 
w tym przypadku wykluczyć, chociaż nie odnotowano – jak dotąd – orzecznictwa 
sądowego w tej kwestii. 
 
3.8.5.   Umowy  
 

291. Jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną, a co za tym idzie 
zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. W takim zakresie, w jakim 
nie jest to sprzeczne z obowiązującym prawem, mogą one zawierać umowy 
zarówno między sobą, jak i z innymi podmiotami prawa.  
 

292. Charakter umów zawieranych przez terenowe organy administracji publicznej 
może być zróżnicowany. Mogą to być typowe umowy cywilnoprawne, umowy 
administracyjne oraz umowy o charakterze mieszanym. Umowy, na mocy 
których dochodzi do przekazania wykonywania zadań o charakterze publicznym 
przez organ administracji publicznej innemu organowi tej administracji, albo 
jednostce innego rodzaju, są umowami administracyjnymi.  
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293. Odmianą takich umów są porozumienia, które wyodrębnione zostały w osobną 
grupę, gdyż – w odróżnieniu od innych umów administracyjnych – taką formę 
współdziałania przewidział i nazwał sam ustawodawca. Są to umowy zawierane 
między sobą przez organy administracji publicznej albo przez organy adminis-
tracji publicznej z innymi podmiotami, których przedmiotem jest przekazanie do 
wykonania zadania, łącznie z odpowiedzialnością publiczną za jego realizację.  

 
 Podobnie jest w przypadku, gdy w drodze umownej dokonuje się ustalenia na 

przyszłość sposobu lub zasad realizacji zadania publicznego. Możliwość zawiera-
nia tego rodzaju umów winna jednak być wprost przewidziana przepisami prawa. 
Przykładem takich umów są umowy przewidziane w ustawie o pomocy społecz-
nej, na mocy których podmioty spoza sektora publicznego przejmują do realizacji 
zadania danej JST z tego zakresu i określają sposób ich realizacji.  

 
294. Umowy, których skutki nie wywołują żadnych zmian w sferze właściwości i 

kompetencji organów administracji, są umowami cywilnoprawnymi. W praktyce 
występują umowy zawierające w sobie zarówno cechy umów administracyjnych, 
jak i cywilnych. Rozstrzyganie sporów wynikających z tych umów odbywa się 
według reguły przedstawionej wyżej przy omawianiu charakteru prawnego poro-
zumień. 
 

295. Najczęściej spotykanymi w praktyce umowami są umowy, na których podstawie 
jedna z jedna z JST zobowiązuje się do przekazania innej jednostce środków 
finansowych na realizację zadania należącego do tej pierwszej. Chodzi tu 
przeważnie o udział w finansowaniu inwestycji, bądź o finansowanie inwestycji 
wspólnych. Niekiedy zawierające takie umowy jednostki nazywają je „porozu-
mieniami”, chociaż należy jednoznacznie stwierdzić, że nie są to porozumienia w 
znaczeniu przyjętym przez ustawodawstwo samorządowe, lecz typowe (nazwane 
lun nienazwane) umowy cywilnoprawne.  
 
Dotyczą one np. wspólnego finansowania budowy (względnie modernizacji) dróg 
publicznych (obwodnic, obejść), wiaduktów, mostów, wałów przeciwpowodzio-
wych, dofinansowania instytucji lub przedsięwzięć kulturalnych, zakupu sprzętu 
dla pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji, prowadzenia wspólnego 
biura regionalnego w siedzibie Unii Europejskiej. Co ciekawe, umowy takie 
zawierane są między jednostkami różnych szczebli i przeważnie to gminy udzie-
lają wsparcia finansowego powiatom i województwom, będąc zainteresowanymi 
poprawą standardu usług świadczonych w ramach zadań powiatu bądź woje-
wództwa na terytorium zawierającej taką umowę gminy.  
 
3.8.6.   Zrzeszenia międzynarodowe 
 

296. Przystępowanie JST do międzynarodowych zrzeszeń regulowane jest w Polsce 
specjalną, ustawą z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania 
jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności 
lokalnych i regionalnych (Dz. U. Nr 91, poz. 1009). Chodzi tu o organizacje, 
związki i stowarzyszenia powoływane przez społeczności lokalne co najmniej 
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dwóch państw zgodnie z ich prawem wewnętrznym. Zgodnie z ustawą, JST mogą 
przystępować do zrzeszeń i uczestniczyć w nich w granicach swoich zadań i 
kompetencji, działając zgodnie z polskim prawem wewnętrznym, polityką 
zagraniczną państwa i jego międzynarodowymi zobowiązaniami.  

 
297. Jak widzimy, autonomia organizacyjna JST jest w tej dziedzinie znacznie ograni-

czona koniecznością uwzględniania polityki zagranicznej państwa i jego między-
narodowych zobowiązań. Ponadto, przystąpienie do zrzeszenia nie może łączyć 
się z przekazaniem na jego rzecz lub na rzecz któregokolwiek ze zrzeszonych w 
nim członków, wykonywania zadań publicznych przystępującej JST, ani też 
nieruchomości lub majątkowych praw na dobrach niematerialnych przysługują-
cych tej jednostce.  
 
Podjęta bezwzględną większością głosów uchwała o przystąpieniu do zrzeszenia 
wchodzi w życie dopiero po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw 
zagranicznych, wyrażanej po wysłuchaniu opinii wojewody. Wprawdzie nie 
wynika to wprost z ustawy, jednak należy przyjąć, że odmowa wyrażenia zgody 
na przystąpienie do zrzeszenia międzynarodowego społeczności lokalnych lub 
regionalnych może nastąpić wyłącznie z powodu niespełnienia podanych wyżej 
warunków dopuszczalności udziału w takich organizacjach. Nie jest to decyzja 
uznaniowa i w pełni podlega kontroli sądu administracyjnego. O przystąpieniu do 
zrzeszenia JST ma obowiązek powiadomić właściwego wojewodę, przedsta-
wiając mu dokument potwierdzający to członkostwo (wraz z jego przekładem na 
język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego).  
 

298. Na przekór tytułowi omawianej ustawy, stanowi ona również podstawę i reguluje 
tryb tworzenia międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regional-
nych przez polskie JST. Wykazy JST należące do zrzeszeń międzynarodowych (a 
tym samym przykłady ok. 20 takich zrzeszeń) zawierają dwa obwieszczenia 
ministra właściwego do spraw administracji publicznej w „Monitorze Polskim” 
(z 2002 r. Nr 32, poz. 502 i z 2003 r. Nr 36, poz. 511). 
 

299. Na zakończenie chcielibyśmy zaproponować swego rodzaju taktykę działania 
zmierzającego do wykorzystania którejś z przedstawionych form współdziałania. 
Aby pozyskać partnerów do wspólnego rozwiązywania problemów i w efekcie 
osiągnąć zakładane cele szybciej i na wyższym poziomie, warto: 

• zapoznać się z dostępnymi na stronach internetowych strategiami rozwoju 
innych JST; problemy innych mogą okazać się również naszymi proble-
mami; nie należy zapominać także o strategii regionu, bo spójność z nią 
bywa często warunkiem dostępu do źródeł wsparcia ze środków unijnych; 

• po zidentyfikowaniu potencjalnych partnerów – uzyskać dokładne informa-
cje o wybranych jednostkach oraz przyjętych przez nich sposobach rozwią-
zywania własnych problemów; 

• sprawdzić czy w granicach regionu, na terenie którego mieszkacie, istnieją 
już działające stowarzyszenia, związki i porozumienia gmin (powiatów), a 
następnie zbadać czy potrafią one skutecznie osiągać swoje cele; lepiej włą-
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czyć się w już skonstruowane i bardziej doświadczone struktury niż budować 
je od podstaw; 

• zainicjować spotkanie z przedstawicielami wyselekcjonowanych jednostek 
lub istniejących i działających organizacji grupujących jednostki borykające 
się z podobnymi problemami i albo przekonać ich do dopuszczenia do istnie-
jących struktur albo podjąć próbę nawiązania trwalszych kontaktów, a w 
dalszej perspektywie – zorganizowania związku, porozumienia czy stowa-
rzyszenia. 

 
300. Zachęcając do wykorzystywania wskazanych zasad i sposobów nawiązywania 

współpracy – życzymy powodzenia. 
 
 
3.9.   Etyka i zapobieganie korupcji 
 
 

301. Prawo jest ważnym, ale tylko jednym z instrumentów zwalczania zjawisk korup-
cyjnych. Skala skażenia instytucji publicznych korupcją wymaga przygotowania i 
wdrożenia zintegrowanego systemu wielu różnych działań podejmowanych w 
sferze społecznej, politycznej, administracyjnej, a także ścigania przestępców i 
wymiaru sprawiedliwości. Działania prewencyjne polegać winny także na elimi-
nowaniu z sektora władzy i administracji publicznej osób podatnych na korupcję. 
 

302. Konieczne jest odbudowanie etosu służby publicznej. Należy zadbać o przywróce-
nie w życiu publicznym standardów honorowego, etycznego postępowania. 
Należy dokonać zmian w organizacji pracy i funkcjonowaniu urzędów publicz-
nych – ustalić i upowszechnić standardy działania obowiązujące polityków i 
urzędników, ustalić i upowszechnić sposoby unikania potencjalnych konfliktów 
interesów, monitorować działalność urzędów publicznych.  
 

303. Z całym naciskiem należy podkreślić, iż obowiązująca regulacja prawna wymaga 
doskonalenia. Antykorupcyjny system prawny charakteryzować powinna zupeł-
ność i spójność rozwiązań, a przede wszystkim ich skuteczność wynikająca z pre-
cyzyjnie określonych sankcji oraz oznaczenia podmiotów egzekwujących wyko-
nanie wymagań i zakazów. Warunkom tym nie odpowiada regulacja rozwiązań 
antykorupcyjnych w administracji publicznej. Przepisy zapobiegające zjawiskom 
korupcyjnym w administracji charakteryzuje rozproszenie (w 11 ustawach, 
począwszy od samorządowych ustaw ustrojowych kończąc na kodeksie karnym), 
daleko posunięta kazuistyka uregulowań, a także nakładanie się dyspozycji norm 
prawnych, szczególnie w zakresie zwalczania korupcji gospodarczej.  
 
3.9.1. Znajomość prawa 
 

304. Wdrożenie i stosowanie regulacji antykorupcyjnych determinowane jest również 
stopniem znajomości tych regulacji prawnych u podmiotów działających w JST 
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w różnych rolach społecznych (radnych, urzędników, mieszkańców wspólnoty 
samorządowej). Dlatego też, przynajmniej gdy chodzi o funkcjonariuszy samo-
rządowych (radnych i urzędników), nie można poprzestać na domniemaniu zna-
jomości prawa należycie opublikowanego, lecz należy zapewnić odpowiedni 
poziom znajomości przepisów prawnych, przy pomocy zorganizowanego syste-
mu edukacji. 
 

305. Obowiązek i ciężar zorganizowania szkoleń funkcjonariuszy samorządowych spo-
czywa oczywiście na JST, która powinna to uczynić zarówno w interesie społecz-
nym, jak i we własnym, dobrze rozumianym interesie. Znajomość praw i obo-
wiązków radnego, czy kompetencji urzędnika samorządowego, decyduje o pozio-
mie pracy organów stanowiących czy też urzędów administracji samorządowej. 
Przypomnieć należy, że za szkodę wyrządzoną przez funkcjonariusza JST przy 
wykonywaniu powierzonej mu czynności, odpowiedzialność ponosi ta JST, w 
której imieniu czynność była wykonywania (art. 4201 kodeksu cywilnego – 
funkcjonariuszami JST w rozumieniu tego przepisu są nie tylko pracownicy 
samorządowi, ale i radni). 
 

306. Formy organizacyjne edukacji pracowników samorządowych mogą być bardzo 
różnorodne; dostosowane do rangi i wielkości urzędu, możliwości finansowych, 
własnej kadry szkolących. Ważne jest wszakże, aby każdy z pracowników samo-
rządowych miał pełną znajomość zasad funkcjonowania JST, a w szczególności 
zasady jawności działania i jej praktycznych konsekwencji dla obowiązków 
danego pracownika na konkretnym stanowisku pracy. Dokumentacja odbytych 
szkoleń, potwierdzona oświadczeniem pracownika, winna się znaleźć w jego 
aktach osobowych, tak aby wszelkie naruszenia antykorupcyjnych reguł działania 
nie mogły być usprawiedliwione nieznajomością obowiązków lub brakiem 
należytego nadzoru ze strony kierownika urzędu administracji samorządowej. 
 

307. Trudniejszym problemem jest przygotowanie członków organów stanowiących 
(radnych) do pełnienia ich zadań zgodnie z regułami ustawowymi działania 
samorządu, w tym z ograniczeniami związanymi z pełnieniem funkcji radnego. 
Jak wiadomo, demokratyczny akt wyboru radnego sam takiej gwarancji przygo-
towania nie stanowi. Radnego nie można wszakże, w odróżnieniu od pracownika, 
zobligować do uczestnictwa w organizowanych formach edukacji. Zaznajomienie 
radnych z obowiązującymi ich rozwiązaniami antykorupcyjnymi cieszy się z re-
guły zainteresowaniem radnych, gdyż naruszenie przepisów antykorupcyjnych 
wiąże się z ryzykiem utraty mandatu radnego. Organ wykonawczy JST winien 
przygotować i zaproponować radnym, w początku ich kadencji, spotkanie infor-
macyjne na temat statusu prawnego radnego; obsługę spotkania zapewnić może 
choćby radca prawny urzędu administracji samorządowej.  
 

308. Do podjęcia szkolenia przez radnych na temat działalności organów stanowią-
cych, w tym zasady jawności działania organów JST, zachęcić może jedynie 
presja lokalnej opinii publicznej kontrolującej, czy radny sprawuje obowiązki 
„godnie, rzetelnie i uczciwie” (fragment ślubowania radnego). Wydaje się wszak-
że, iż umiejętnie przygotowane przez organ wykonawczy, czy organizacje spo-
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łeczne, projekty edukacyjne mogą angażować także radnych podnosząc poziom 
ich wiedzy o funkcjonowaniu JST 
 

309. Dla zapewnienia przejrzystości działania funkcjonariuszy samorządowych, a 
przez to zapobiegania ich zachowaniom korupcyjnym, w kontaktach z mieszkań-
cami wspólnoty samorządowej, decydujące znaczenie ma przede wszystkim zna-
jomość uprawnień przysługujących mieszkańcom wspólnoty względem adminis-
tracji publicznej. 
 

310. Poziom edukacji prawnej mieszkańców wspólnoty powinien być przedmiotem 
rzeczywistej troski władz samorządowych, przynajmniej w tych JST, gdzie 
mieszkaniec nie jest traktowany jako natrętny petent. Gdy chodzi o edukację 
młodzieży, wiedzę na temat zadań i zasad działania samorządu można przekazy-
wać, choćby w formie zajęć ponadprogramowych, w szkołach, w których dana 
JST jest organem prowadzącym szkołę. Zgodnie z przepisem art. 34a ust. 4 
ustawy o systemie oświaty, organ prowadzący szkołę, nie posiadający uprawnień 
do sprawowania nadzoru pedagogicznego, może występować w sprawach dydak-
tyczno–wychowawczych z wnioskami do dyrektora szkoły. 
 

311. Edukacja dorosłych może być prowadzona w różnorodnych formach organiza-
cyjnych i stanowi pole działania zarówno JST, jak i całej gamy organizacji spo-
łecznych i gospodarczych. Przypomnieć trzeba, iż sprawa wspierania i upow-
szechniania idei samorządowej należy do zadań własnych gminy (art. 7 ust. 1 pkt 
17 ustawy o samorządzie gminnym). Upowszechnieniem idei samorządowej jest 
zaznajomienie mieszkańców wspólnoty z zasadami działania administracji samo-
rządowej. Miarą znaczenia, jakie władze JST nadają upowszechnieniu idei 
samorządowej, może być wysokość środków finansowych, jaka w budżecie prze-
znaczana jest na realizację tego zadania. 

 
312. W procesie szeroko rozumianej edukacji prawnej wspólnot samorządowych 

istotne jest zapewnienie dostępu do bezpłatnego doradztwa prawnego w zakresie 
spraw samorządowych. Ambicją władz JST winno być uruchomienie przynaj-
mniej jednego biura porad samorządowych w każdej z jednostek. Formy organi-
zacyjne mogą być zróżnicowane. W gminach wiejskich doradztwo w sprawach 
samorządowych można zlokalizować w samorządzie rolnym, w miastach – 
ośrodkach uniwersyteckich funkcję taką pełnią już studenckie poradnie prawne. 
 
3.9.2.   Wymagania wobec pracowników 
 

313. Zapobieganiu korupcji służyć ma wiedza działających w imieniu samorządu, 
zobowiązanych do działania jawnego i transparentnego, oraz świadomość miesz-
kańców wspólnoty, posiadających uprawnienia dostępu do informacji publicznej 
o działalności JST Ważny jest również dobór funkcjonariuszy publicznych pod 
względem etycznym.  

 
314. W tym miejscu należy podnieść wszakże nader istotną kwestię, a mianowicie 

ograniczenie dostępu przestępców do grona funkcjonariuszy publicznych. Jak 
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dotychczas, barierę do podjęcia funkcji we władzy publicznej stanowi pozba-
wienie danej osoby praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu. Według 
ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 
czynnego i biernego prawa wyborczego pozbawione są osoby pozbawione praw 
publicznym prawomocnym orzeczeniem sądu. W przypadku biernego prawa 
wyborczego bariera pozbawienia praw publicznych jest – zdaniem naszym – zbyt 
nisko postawiona, albowiem dopuszcza do sfery władzy publicznej pospolitych 
przestępców. Stąd też propozycja, aby dostępu do władzy publicznej pozbawić 
wszystkich przestępców skazanych za popełnieni przestępstwa z winy umyślnej, 
niezależnie od rodzaju i wysokości wymierzonej kary. Strona podmiotowa – wina 
umyślna sprawcy przestępstwa, powinna decydować o pozbawieniu dostępu do 
sprawowania funkcji publicznych.  

 
Realizacja niniejszego postulatu wymaga oczywiście zmiany regulacji prawnej. 
Piszemy w tym miejscu o postulacie, aby uzmysłowić elitom lokalnym, że trakto-
wane serio poczucie przyzwoitości w życiu publicznym wymaga postawienia 
bariery przed wyborem przestępców do władz samorządowych. Trudno mówić o 
etyce i zapobieganiu korupcji, jeżeli członkom władz samorządowych mogą być 
skazani za czyny przestępcze popełnione umyślnie. Stąd warto pamiętać, iż w 
czasie kampanii wyborczej do władz samorządowych bardzo ważnym pytaniem, 
które należy postawić kandydatom jest pytanie o karalność. 
 

315. Również wobec pracowników samorządowych obowiązująca regulacja prawna 
jest również zbyt łagodna. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o pracownikach 
samorządowych warunkiem uzyskania statusu pracownika jest m.in. korzystanie 
z pełni praw publicznych; warunku tego nie stosuje się zresztą do pracowników 
samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. A zatem skazanie 
za popełnienie przestępstwa umyślnego, jeżeli tylko sąd nie orzekł środka kar-
nego w postaci pozbawienia praw publicznych, nie wyklucza możliwości uzys-
kania statusu mianowanego pracownika samorządowego. I tu znowu apel, aby 
praktyka organów wykonawczych JST naprawiła „niedociągnięcia” ustawodaw-
cy. Rozpatrując ofertę potencjalnego pracownika należy zawsze zasięgnąć infor-
macji o jego karalności i w przypadku skazania za przestępstwo umyślne zrezyg-
nować z zatrudnienia. Jeżeli bowiem mamy serio dyskutować o wprowadzeniu 
kodeksu etyki funkcjonariusza, to w pierwszej kolejności z tego grona powinni 
zostać wyeliminowani przestępcy. 
 
3.9.3.   Dostęp do informacji publicznej 
 
316. Zasada jawności działania organów i dostęp do informacji publicznej na 

temat funkcjonowania JST nie stanowią, same przez się, gwarancji prze-
strzegania szczegółowych przepisów antykorupcyjnych. Stwarzają wszakże 
atmosferę i warunki do oceny i kontroli funkcjonariuszy samorządowych ze 
strony społeczności lokalnej. Dlatego też dla dobrego wdrożenia obowiązu-
jących rozwiązań antykorupcyjnych niezbędne jest zapewnienie rzeczywis-
tej jawności i przejrzystości w działaniach JST 
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317. Konstytucyjne prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów 
władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne (art. 61 Konsty-
tucji RP) skonstruowane zostało w ustrojowych ustawach samorządowych 
w postaci zasady jawności działania organów, a także jawności działania 
organów jednostek pomocniczych gminy, jawności gospodarki finansowej. 
Obowiązek jawnego działania organów JST uzupełniony jest prawem 
dostępu do informacji publicznej, realizacja którego regulowana jest prze-
pisami ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

 
318. Jawność działania administracji samorządowej ma charakter wieloaspektowy 

obejmując m.in.:  

• dostęp do prawa miejscowego stanowionego przez daną JST – zgodnie z 
art. 28 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych, 
starostwo powiatowe gromadzi i udostępnia zbiór aktów prawa miejscowe-
go ustanowionych przez powiat, a urząd gminy prowadzi zbiór przepisów 
gminnych dostępny do powszechnego wglądu w jego siedzibie, w tym dos-
tęp do podstawowych aktów określających strukturę i tryb pracy organów 
(statut) oraz zasady organizacji urzędu (regulaminu), 

• wstęp na posiedzenia organów stanowiących JST i ich komisji, 
• jawność ustalonych procedur obowiązujących w instytucjach samorządu w 

realizacji ich zadań, 
• dostęp do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych 

(zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy, 
powiatu czy województwa; statut określa tylko techniczno–porządkowe 
„zasady dostępu”, nie może natomiast ograniczyć ustawowych uregulowań 
jawności). 

 
319. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wyka-

zania interesu prawnego lub faktycznego, co oznacza, ze każda osoba zarówno 
obywatel polski, jak i cudzoziemiec może domagać się udostępnienia informacji 
publicznej, nie uzasadniając w żaden sposób swego żądania (nie musi wyjaśniać 
po co mu potrzebna konkretna informacja). 
 

320. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu jedynie w przypadkach 
określonych ustawami. Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do 
informacji publicznej, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w 
zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejaw-
nych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do infor-
macji podlega także ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej. 
Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, 
mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i 
wykonywania funkcji. 
 

321. Z przytoczonych uregulowań wynika konstatacja, iż realizacja zasady jawności 
działania oraz obowiązku udostępniania informacji publicznych przez JST staje 
się zagadnieniem niezwykle złożonym praktycznie. W praktyce działania urzędu 
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należy przede wszystkim zapewnić należytą informację o prawie do informacji 
przysługującym mieszkańcom wspólnot samorządowych. Przy pomocy wszel-
kich dostępnych mediów informacyjnych – od prasy i rozgłośni lokalnych, aż po 
zwykłą tablicę informacyjną w urzędzie należy przekazać mieszkańcom, jakich 
kategorii informacji mogą domagać się w urzędzie. 
 

322. Samo udzielanie merytorycznych informacji może być zorganizowane dwoja-
ko; albo każda z komórek organizacyjnych urzędu udziela informacji przedmio-
towo należących do jej zakresu działania, albo też tworzy się wyodrębnioną jed-
nostkę organizacyjną do spraw informacji. Nie ulega wątpliwości potrzeba wdra-
żania drugiego z rozwiązań. Gdzie tylko możliwe powinny być tworzone wydzia-
ły (departamenty, referaty), których zadaniem będzie obowiązek udostępniania i 
upowszechniania informacji publicznej, konsultacji z mieszkańcami, promocji 
idei samorządności terytorialnej, a także przyjmowania skarg, wniosków i propo-
zycji mieszkańców. 
 

323. Zasady dostępu do informacji publicznej, ograniczenia stosowane w tym zakre-
sie, są zbyt złożone, aby zadanie udzielania informacji rozproszyć pomiędzy 
komórki specjalizujące się w załatwianiu różnorodnych spraw administracyjnych. 
Ranga informacji we współczesnym świecie nakazuje traktowanie dostępu do 
informacji publicznej jako sprawy, która winna być załatwiona przez wyspecja-
lizowaną, przygotowaną merytorycznie i prawnie strukturę organizacyjną urzędu. 
 

324. Znajomość prawnych reguł udzielania informacji publicznej jest niezwykle 
istotna ze względu na przewidziane procedury egzekwowania uprawnienia do 
informacji w postaci skarg do sądu administracyjnego na odmowę udzielenia 
informacji, czy powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej infor-
macji. Ustawa o dostępie do informacji publicznej operuje nawet sankcją karną – 
kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicz-
nej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 
do roku (art. 23 ustawy). 
 
3.9.4.   Przepisy antykorupcyjne 
 

325. Przestrzeganie przepisów antykorupcyjnych jest to oczywiście obowiązkiem tych 
podmiotów, do których adresowane są dyspozycje norm prawnych (radni, człon-
kowie organów wykonawczych, pracownicy urzędów). Można dyskutować o roz-
wiązaniach organizacyjno-technicznych, które mogłyby zapobiegać, utrudniać, czy 
przeciwdziałać kontaktom korupcyjnym. Przykładowo wskazać można na regułę, 
kiedy to z interesantem kontaktuje się inny urzędnik, niż ten który jest decy-
dentem w sprawie, albo zasadę, iż każdego z interesantów przyjmuje 2 urzęd-
ników (Urząd Miejski w Łodzi). Wszelkie tego rodzaju pomysły organizacyjne są 
oczywiście możliwe do zaakceptowania i, jeżeli nie naruszają przepisów prawa, 
mogą być uwzględniane w regulaminie organizacyjnym urzędu administracji. 
 

326. Problemem wymagającym istotnego wysiłku wdrożeniowego jest stworzenie 
klimatu solidarnej troski całego zespołu funkcjonariuszy publicznych o elimino-
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wanie zachowań korupcyjnych we władzach i administracji JST Jak dotychczas, 
częściej spotykamy się z przejawami negatywnej solidarności władz samorządo-
wych, chroniących swoich członków przed odpowiedzialnością za kryminogenne 
zachowania. Przykładem mogą być powszechnie znane perturbacje związane z 
odwoływaniem przez radę powiatu starosty, przebywającego w areszcie tymcza-
sowym. 
 

327. Nikła wrażliwość samorządowców na potrzeby oczyszczania się z osób narusza-
jących przepisy antykorupcyjne skłoniła ustawodawcę do wprowadzenia, w 
drodze kolejnych nowelizacji ustaw ustrojowych, przepisów uprawniających 
wojewodów do podejmowania stosownej interwencji. Jeżeli właściwe organy 
gminy, powiatu lub samorządu województwa nie podejmują odpowiednich dzia-
łań w postaci uchwały o wygaśnięciu mandatu, odwołania ze stanowiska albo 
rozwiązania umowy o pracę ze wskazanymi w ustawach osobami naruszającymi 
wymienione tam przepisy antykorupcyjne, wojewoda wzywa właściwy organ 
JST do podjęcia odpowiedniego aktu w terminie 30 dni. W razie bezskutecznego 
upływu tego terminu, wojewoda, po powiadomieniu ministra właściwego do 
spraw administracji publicznej, wydaje zarządzenie zastępcze. Zarządzenie zas-
tępcze może być zaskarżone do sądu administracyjnego, który kontroluje jego 
legalność. 
 

328. Nadzór wojewody nad przestrzeganiem przepisów antykorupcyjnych powinien 
pozostać jako klapa bezpieczeństwa. Samorządy powinny wszakże podjąć wysi-
łek pozbycia się osób naruszających te przepisy, albowiem obrona podejrzanych 
o korupcję niezwykle silnie niszczy wsparcie dla idei samorządności w opinii 
publicznej. Zapobieganie korupcji i zwalczanie zjawiska korupcyjnych w JST 
leży w interesie samorządu terytorialnego. 
 

329. Wydaje się, iż pomocnym w przyspieszeniu działań antykorupcyjnych byłoby 
sprecyzowanie odpowiedzialności za przeciwdziałanie korupcji w poszczegól-
nych jednostkach organizacyjnych sprawujących władzę publiczną. W jednost-
kach mających charakter zakładu pracy, w rozumieniu przepisów prawa pracy, 
odpowiedzialność służbową powinien ponosić kierownik zakładu pracy. Nato-
miast w kolegialnych organach władzy i administracji odpowiedzialność za 
egzekwowanie prawa antykorupcyjnego powinien ponosić przewodniczący tego 
kolegialnego organu. Wszak funkcja lidera zobowiązuje. 
 
3.9.5.   Kodeks etyki 
 

330. Na koniec wrócić trzeba do problemu restytucji wzorców postępowania w postaci 
kodeksów etycznych. Kodeksy są potrzebne, aby jednak spełniły swoją funkcję 
muszą być umiejętnie wprowadzone. 
 

331. Kodeks etyki należy – zdaniem moim – traktować jako podwyższenie progu 
wymagań stawianych określonemu korpusowi pracowników, w stosunku do 
wymagań obowiązujących powszechnie, określonych przepisami prawa. A zatem 
standardy etycznego postępowania nie mogą być przedmiotem uzgodnień i kom-
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promisów zawieranych pomiędzy samymi zainteresowanymi. Z drugiej strony, 
kodeks etyki nie może być wprowadzony w drodze narzuconego dyktatu, choćby 
drogą aktu normatywnego. Kodeks jednak musi zawierać sankcje za naruszenie 
jego postanowień. Przy braku jakiejkolwiek odpowiedzialności za naruszenie 
standardów etyki przez adresatów kodeksu, będzie on stanowił jedynie zbiór 
pobożnych życzeń dotyczących pożądanego postępowania. A zatem kodeks etyki 
powinien posiadać określoną rangę prawną pozwalającą na wyegzekwowanie 
jego postanowień. 
 

332. Wydaje się, że przedstawione dylematy wdrożenia kodeksów etyki w JST dałoby 
się rozwiązać przy pomocy swoistego systemu akredytacji, dotyczącego oceny 
działania władzy i administracji samorządowej. 
 

333. Kodeks etyki funkcjonariuszy samorządowych mógłby być przedmiotem prac i 
uzgodnień Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a mocy praw-
nej nabrałby jako akt normatywny rządu lub prezesa Rady Ministrów. Kodeks 
winien zawierać podwyższone standardy zachowań i sankcje za ich naruszenie. 
Kodeks nie miałby wszakże mocy powszechnie obowiązującej. O wprowadzenie 
kodeksu etyki w danej JST zwracałby się organ stanowiący tej jednostki. Komisja 
Wspólna po dokonaniu oceny (przez powołany w tym celu zespół problemowy) 
poziomu działania zainteresowanej JST udzielałaby akredytacji – zezwolenia na 
wprowadzenie kodeksu; mogłaby także odmówić akredytacji. Wprowadzenie 
kodeksu etyki stanowiłoby swoistą wizytówkę JST, mogłoby być powiązane ze 
stosownym systemem zachęt. Instytucja udzielająca akredytacji, w przypadku na-
ruszenia reguł kodeksu, mogłaby pozbawić JST przywileju stosowania kodeksu 
etyki. 
 

334. Proponowany system wdrażania kodeksu etycznego zapewniałby elastyczność 
stosowania tego typu rozwiązań i zapobiegały możliwym nadużyciami ze strony 
funkcjonariuszy samorządowych. 
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Aneks 
Formalne wymagania wobec urzędów jednostek 
samorządu terytorialnego 
 
 
 
 
 

335. Przedmiotem niniejszego rozdziału będzie omówienie zagadnień związanych z 
wymogami ustawowymi jakie powinien spełniać prawidłowo funkcjonujący 
urząd gminy, urząd powiatowy oraz urząd marszałkowski. Dla prawidłowego 
wykonywania funkcji przekazanych ustawami prawa materialnego, poszczegól-
nym jednostkom samorządu terytorialnego niebagatelne znaczenie ma pra-
widłowe określenie struktury organizacyjnej, podziału funkcji zadaniowych. Z 
tego podziału wynikają określone implikacje prawne związane m.in. z różnymi 
rodzajami odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych pochodzących z 
wyborów powszechnych lub pośrednich sprawujących w imieniu i na rzecz 
wspólnoty samorządowej zadania administracji publicznej.  
 
 
1.  Organizacja urzędu  
 
 
1.1.   Gmina 

 
336. Pojęcie ustroju urzędu gminy jest w pewnym zakresie regulowane przepisami 

powszechnie obowiązującymi jak ustawa o samorządzie gminnym, jak również 
przepisami wewnętrznymi, które określają strukturę zadaniową oraz podział 
funkcji pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne, strukturę kierownictwa, 
podporządkowania, reprezentacji na zewnętrz w sprawach funkcjonowania urzę-
du, zakresu reprezentacji cywilnoprawnej, zarządu majątkiem gminy. Zgodnie z 
art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wójt wyko-
nuje zadania przy pomocy urzędu gminy.  
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 Od wyborów 2002 r. wójt wybierany jest w wyborach powszechnych. Jako zasa-
dę wprowadzono jednoosobową odpowiedzialność organu wykonawczego, zlik-
widowano również organ w postaci zarządu, który funkcjonował jako kolegialny 
organ wykonawczy. Zadania wójta wynikają z przepisów prawa materialnego 
administracyjnego jak również szeroko rozumianej regulacji prawa cywilnego.  

 
337. Strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa 

regulamin organizacyjny urzędu gminy. Regulamin organizacyjny urzędu jest 
nadawany w drodze zarządzenia przez wójta. Regulamin organizacyjny rodzi 
jedynie skutki prawne w ramach gminy jako osoby prawnej, a w szczególności 
jej aparatu urzędniczego, który z założenia powinien być aparatem pomocniczym 
w zakresie realizacji zadań gminy. Nie spełnia podstawowej cechy aktów prawa 
miejscowego w rozumieniu art. 94 Konstytucji RP. W związku z powyższym nie 
ma on charakteru aktu o charakterze powszechnie obowiązującym, a co za tym 
idzie nie wywołuje skutków na zewnętrz tej struktury organizacyjnej.  

 
338. Wójt po objęciu urzędu, który to moment następuje z chwilą złożenia 

ślubowania, może realizować własną koncepcję zarządzania zasobami ludzkimi, 
w ramach struktury organizacyjnej określonej w regulaminie organizacyjnym. W 
tym celu nadaje regulamin. Natomiast bez regulaminu organizacyjnego nie 
można stwierdzić, iż urząd funkcjonuje prawidłowo. Regulamin organizacyjny 
przypisuje określonym jego adresatom zakres odpowiedzialności za wykonywa-
nie zadań administracyjnych. Regulamin organizacyjny jest podstawowym aktem 
kierownictwa wewnętrznego określającego jego strukturę zadaniową, organiza-
cję, zakres przypisanej odpowiedzialności dla określonych komórek organizac-
yjnych. Należy również stwierdzić, iż ma on określony walor precyzyjnego 
przełożenia na szybkie załatwianie spraw obywateli w urzędzie. Wpływające 
sprawy są szybko dzielone na poszczególne komórki organizacyjne urzędu, które 
rozpatrują je merytorycznie przygotowując projektu aktów administracyjnych czy 
czynności ze sfery prawa cywilnego. Regulamin posiada również określony 
walor informacyjny dla obywatela, który w wyniku ustalonej struktury organiza-
cyjnej wie gdzie jego sprawa jest załatwiana, jaki urzędnik jest za nią 
odpowiedzialny i kto ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za opieszałe 
załatwianie sprawy.  
 
1.2.   Powiat 
 

339. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, organizację i zasady 
funkcjonowania starostwa powiatowego określa regulamin organizacyjny uchwa-
lony przez radę powiatu na wniosek zarządu powiatu. Zarząd powiatu opraco-
wuje projekt uchwały dotyczący regulaminu organizacyjnego natomiast organem 
właściwym do uchwalenia jest organ stanowiący w postaci rady powiatu. Jest to 
rozwiązanie odmienne od rozwiązania znajdującego się w ustawie o samorządzie 
gminnym, gdzie prerogatywa dotycząca zmiany czy przyjęcia regulaminu 
organizacyjnego leży po stronie organu wykonawczego. Do kompetencji zarządu 
powiatu należy natomiast określenie organizacji i zasad funkcjonowania jednos-
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tek organizacyjnych powiatu, w formie regulaminów organizacyjnych uchwa-
lonych przez zarząd powiatu, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 
 
1.3.   Województwo 
 

340. Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt. 7 ustawy o samorządzie województwa, do właści-
wości zarządu województwa należy uchwalenie regulaminu organizacyjnego 
urzędu marszałkowskiego. Regulacja powyższa jest w swojej istocie podobna do 
rozwiązania znajdującego się w ustawie o samorządzie gminnym. W przypadku 
samorządu województwa ustawodawca zdecydował się na autorski model zarzą-
du w zakresie określania swojej struktury organizacyjnej, aparatu pomocniczego 
tj urzędu marszałkowskiego.  
 
 
2.  Kierownictwo wewnętrzne i reprezentacja jednostki 
 
 
2.1. Gmina 
 

341. Kolejną sferą zarządzania urzędem gminy jest kompetencja związana z powie-
rzaniem prowadzenia określonych spraw gminy w swoim imieniu, określonym 
osobom. Zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym wójt może 
powierzyć prowadzenie określony spraw zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. 
Dla powierzenia w tym trybie konieczne jest wydanie zarządzenia, w którym 
należy zakreślić obszar spraw powierzanych do wykonywania wyżej wskazanej 
kategorii funkcjonariuszy publicznych. Zasadą jest, iż to wójt jest kierownikiem 
urzędu. To na nim spoczywa organizowanie pracy urzędu, wykonywanie 
czynności zarządzania jej mieniem, jak również wykonywanie obowiązków w 
sferze reprezentacji na zewnętrz oraz w sprawach pracowniczych. W ramach 
delegacji ustawowej wójt dobiera sobie do wykonywania tych funkcji określone 
osoby, pełniące wyżej wskazane funkcje.  
 

342. Kolejnym obszarem możliwego przekazywania kompetencji jest wydawanie 
decyzji administracyjnych. Wójt może upoważnić swoich zastępców lub innych 
pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych. Tutaj 
również przy prawidłowo funkcjonującej strukturze organizacyjnej, funkcje 
decyzyjne mogą być dokonywane osobiście przez wójta, tak jest w przypadku 
małych gmin, natomiast przy dużych jednostkach organizacyjnych – miasta i 
gminy powyżej np. 10 tys. mieszkańców oraz dużej ilości spraw załatwianych w 
drodze decyzji administracyjnych, koniecznym staje się dokonywanie dekon-
centracji uprawnień decyzyjnych na pracowników jednostki organizacyjnej. 
Należy jednak podkreślić, iż nie jest to obligatoryjne. Wójt jednoosobowo co do 
zasady wykonuje funkcje związane z składaniem oświadczeń woli co do dys-
ponowania majątkiem gminy. Nie mniej jednak może również w tym obszarze 
dokonywać cedowania swoich kompetencji w drodze upoważnienia imiennego, 
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co do reprezentacji cywilnoprawnej na swojego zastępcę, który działa wówczas 
samodzielnie albo może upoważnić zastępcę wraz z inną upoważnioną przez 
wójta osobą (reprezentacja łączna). Takie działanie samodzielne przez wójta jak 
również przez pełnomocników jest działaniem gminy jako osoby prawnej.  
 

343. W reprezentacji przez sądami powszechnymi osobą uprawnioną jest wójt, a pod 
warunkiem posiadania pełnomocnictwa – także jego zastępcy oraz sekretarz. 
Ponadto wójt na ogólnych zasadach upoważnia pełnomocników zawodowych, 
działając zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, udzielając im 
pełnomocnictwa do konkretnej sprawy lub do ogólnego reprezentowania we 
wszystkich sprawach gdzie legitymowanym czynnie i biernie jest gmina jako 
osoba prawna. Należy również podkreślić, iż w przypadku spraw toczących się 
przed Sądem Najwyższym konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa do tego 
konkretnego rodzaju sprawy rozpatrywanej przez SN. Wójt udziela również 
pełnomocnictwa do występowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym 
pełnomocnikom zawodowym. 
 
2.2.  Powiat 
 

344. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, w indywidualnych 
sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu 
decyzje wydaje starosta, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie 
decyzji przez zarząd powiatu. Jeżeli chodzi o przepis szczególny co legitymacji 
do podjęcia decyzji administracyjnej w indywidualnej sprawie, należy ich 
poszukiwać każdorazowo w przepisach prawa administracyjnego materialnego. 
Decyzje wydane przez zarząd powiatu z zakresu administracji publicznej 
podpisuje starosta. W decyzji wymienia się imiona i nazwiska członków zarządu, 
którzy brali udział w wydaniu decyzji.  

 
345. Od zasady wydawania decyzji przez starostę ustawa przewiduje wyjątki. Starosta 

może upoważnić wicestarostę, poszczególnych członków zarządu powiatu, 
pracowników starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników 
jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji. 
Powołany przepis zawiera zamknięty katalog osób, którym starosta może udzielić 
pełnomocnictwa do podpisywania decyzji administracyjnych. Nie ma więc 
podstawy prawnej, by decyzje administracyjne z zakresu administracji publicznej 
realizowanej przez organy samorządu powiatowego podpisywał w imieniu 
starosty inna osoba, która nie występuje w katalogu podmiotowym art. 38 
ustawy.  

 
346. W zakresie reprezentacji cywilnoprawnej powiatu jako osoby prawnej, zgodnie z 

art. 48 ustawy, oświadczenie woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu 
składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba 
upoważniona przez zarząd. Jak wynika z powyższego przepisu ustawy zarząd 
posiada kompetencję do upoważnienia osobę inną, która przy składaniu 
oświadczenia woli działa z członkiem zarządu. Podkreślenia wymaga również 
okoliczność, iż upoważnienie takie powinno być każdorazowo udzielane do 
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poszczególnych oświadczeń woli w zakresie rozporządzania majątkiem powiatu. 
Wniosek taki można wyprowadzić z brzmienia art. 48 ust. 2 ustawy, który 
stanowi, iż zarząd może upoważnić pracowników starostwa, kierowników 
powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do 
składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 
powiatu.  

 
347. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, 

do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika powiatu lub osoby 
przez niego upoważnionej. Kontrasygnata nie może być blankietowa, udzielana 
do wszystkich czynności w zakresie reprezentacji i dysponowania majątkiem 
powiatu, ale musi być uzyskiwana każdorazowo gdy planowanie złożenia 
oświadczenia woli w imieniu osoby prawnej jaką jest powiat rodzić będzie skutki 
finansowe dla powiatu. Za taką interpretacją przemawia ust. 4 powyżej wskaza-
nego przepisu, który statuuje zasadę, iż w przypadku gdy skarbnik odmówi 
kontrasygnaty, a starosta wyda mu pisemne polecenie, to wówczas ma on 
obowiązek je wykonać, i jednocześnie powinien o tym fakcie poinformować radę 
powiatu i regionalną izbę obrachunkową.  
 

348. Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje 
bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz. Starosta 
opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje 
pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. W przypadku wprowadzenia stanu klęs-
ki żywiołowej starosta działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
W sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicz-
nego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących 
spowodować znaczne straty materialne starosta podejmuje niezbędne czynności 
należące do właściwości zarządu powiatu. Czynności, o których mowa powyżej, 
wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu zarządu 
powiatu.  

 
349. Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbo-

wym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu 
oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży. Ponadto Starosta 
sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży i 
w tym celu jest obowiązany do podejmowania następujących działań: 

1) powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z 
wojewodą, a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu 
prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, 

2) zatwierdza programy ich działania, 
3) uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu, 
4) w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek, 

zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli. 
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350. Powyżej zaprezentowane kompetencje są podstawowymi jakie musi wykonywać 
starosta dla sprawnego wykonywania zadań administracji jak również urzędu 
administracji powiatowej. 
 
2.3.  Województwo 
 

351. Podobne zasada wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych spra-
wach przyjęto w ustawie o samorządzie województwa. Zgodnie z art. 46 ust. 1 
ustawy o samorządzie województwa, decyzje w indywidualnych sprawach z 
zakresu administracji publicznej wydaje marszałek województwa, jeżeli przepisy 
szczególne nie stanowią inaczej. Również marszałek województwa może upo-
ważnić wicemarszałków, pozostałych członków zarządu województwa, pracow-
ników urzędu marszałkowskiego oraz kierowników wojewódzkich samorzą-
dowych jednostek organizacyjnych do wydawania w jego imieniu decyzji.  
 

352. W przypadku gdy decyzja wydana jest przez zarząd województwa, ponieważ sta-
nowi o tym przepis prawa materialnego, decyzję podpisuje marszałek woje-
wództwa. W decyzji wymienia się imiona i nazwiska członków zarządu, którzy 
brali udział w wydaniu decyzji. W zakresie reprezentacji cywilnoprawnej woje-
wództwa jako osoby prawnej zasadę reprezentacji statuuje art. 57 ustawy o 
samorządzie województwa. Oświadczenia woli w imieniu województwa składa 
marszałek województwa wraz z członkiem zarządu województwa, chyba że statut 
województwa stanowi inaczej. Jak wynika z powyższej regulacji ustawowej, 
zasadą jest reprezentacja łączna. Niemniej jednak sejmik województwa może w 
statucie województwa przyjąć reprezentację jednoosobową marszałka woje-
wództwa. Z taką inicjatywą każdorazowo może występować marszałek woje-
wództwa. Ponadto nawet Sejmik województwa może udzielić marszałkowi upo-
ważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli, innych niż przewidy-
wane w statucie województwa.  

 
353. Czynność prawna, z której wynika zobowiązanie pieniężne, wymaga do jej sku-

teczności kontrasygnaty głównego księgowego budżetu województwa lub osoby 
przez niego upoważnionej. Główny księgowy budżetu województwa, który 
odmówi kontrasygnaty, dokonuje jej jednak na pisemne polecenie marszałka 
województwa, informując równocześnie o tym sejmik województwa oraz regio-
nalną izbę obrachunkową. Podkreślenia wymaga okoliczność iż zarząd woje-
wództwa może upoważnić pracowników urzędu marszałkowskiego do składania 
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności województ-
wa. Przez bieżącą działalność województwa, należy rozumieć sprawy nie 
przekraczające zwykłego zarządu majątkiem województwa.  

 
354. Prawa majątkowe województwa, nienależące do innych wojewódzkich osób 

prawnych, wykonuje zarząd województwa. I w tych wypadkach jest repre-
zentacja tych osób prawnych oparta na zasadzie art. 38 kodeksu cywilnego. 
Zarząd województwa udziela pełnomocnictw kierownikom wojewódzkich samo-
rządowych jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Kie-
rownicy tych jednostek organizacyjnych działają jednoosobowo na podstawie 
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pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo to jest do czynności związanych z zwykłym 
zarządem lub o szerszym zakresie. Każdorazowo decyduje o tym zarząd woje-
wództwa. Natomiast do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa 
wymagana jest zgoda, w formie uchwały, zarządu województwa. Zgoda musi 
nastąpić przed podjęciem czynności prawnej, a nie po jej dokonaniu. Zarząd 
województwa w formie uchwały wyraża zgodę wojewódzkim osobom prawnym 
na nieodpłatne rozporządzenie mieniem lub jego zbycie w przypadku: 

1) nieruchomości służącej do powszechnego użytku lub bezpośredniego 
zaspokajania potrzeb publicznych, 

2) przedmiotów posiadających szczególną wartość naukową, historyczną, 
kulturalną lub przyrodniczą 

 
Zgody zarządu województwa wymaga także zmiana przeznaczenia składników 
mienia określonego pkt 1 i 2.  
 
 
3.  Instrukcja kancelaryjna oraz kancelarie tajne  
 
 
3.1.   Gmina 
 

355. Kwestie związane z instrukcją kancelaryjną reguluje rozporządzenie Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla 
organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 ze zm.). 
Odpowiedzialnym za wykonywanie i stosowanie instrukcji kancelaryjnej w 
urzędzie gminy jest kierownik urzędu – czyli wójt. Stosowanie instrukcji kance-
laryjnej jest obowiązkowe a jednostkowa odpowiedzialność za jej stosowanie 
spoczywa na wójcie. Sprawuje on w związku z powyższym ogólny nadzór nad jej 
stosowaniem. Do kompetencji zastrzeżonych dla kierownika urzędu lub jego 
zastępcy należy:  

1) decyzja, którą korespondencję załatwia sam, 
2) przydzielenie pozostałej korespondencji do załatwienia przez właściwe 

wydziały bądź stanowiska pracy. 
 

356. Na przeglądanej korespondencji, przewidzianej do załatwienia przez wydziały 
bądź stanowiska pracy, umieszcza się dyspozycje dotyczące: 

1) sposobu załatwienia sprawy,  
2) terminu załatwienia sprawy, 
3) aprobaty załatwienia sprawy bądź podpisania czystopisu. 
 
Jak wynika z powyższej regulacji, to na organie wykonawczym spoczywa kom-
petencja prawidłowego przydzielania spraw i określania sposobu jej załatwiania.  
3.2.   Powiat 
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357. Zagadnienia obiegu pism reguluje instrukcja kancelaryjna dla powiatu ustalona 
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. Nr 160. poz. 1074 ze zm.). 
Kierownikiem urzędu w rozumieniu instrukcji kancelaryjnej jest starosta. 
Kancelaria przekazuje staroście za pośrednictwem sekretariatu następującą 
korespondencję: 

1) adresowaną do starosty, 
2) dotyczącą spraw o charakterze reprezentacyjnym, 
3) od organów naczelnych i centralnych, wojewody i marszałka województwa, 
4) zastrzeżoną dla starosty, 
5) dotyczącą organizacji, zakresu działania i zasad funkcjonowania urzędu, 
6) skargi i wnioski dotyczące działalności urzędu lub jego pracowników, 
7) protokoły i zalecenia pokontrolne z kontroli przeprowadzonych w urzędzie 

przez organy kontrolne, 
8) protokoły i zalecenia pokontrolne z kontroli przeprowadzonych przez orga-

ny kontrolne w jednostkach organizacyjnych powiatu. 
 

358. Wicestaroście kancelaria przekazuje, poprzez ich sekretariaty, korespondencję: 

1) imiennie do nich adresowaną, 
2) dotyczącą prowadzonych spraw, zgodnie z podziałem zadań, kompetencji i 

odpowiedzialności pomiędzy starostą, wicestarostą oraz pozostałymi 
członkami zarządu, 

3) zastrzeżoną dla wicestarosty. 
  

359. Pozostałym członkom zarządu kancelaria przekazuje, poprzez ich sekretariaty, 
korespondencję: 

1) imiennie do nich adresowaną, 
2) dotyczącą prowadzonych spraw, zgodnie z podziałem zadań, kompetencji i 

odpowiedzialności pomiędzy starostą, wicestarostą oraz pozostałymi człon-
kami zarządu, 

3) zastrzeżoną dla członka zarządu.  
 

360. Nadzór ogólny nad czynnościami regulowanymi instrukcją kancelaryjną należy 
do starosty. W związku z powyższym starosta może dokonywać zlecenia kontroli 
związanych z prawidłowością przestrzegania postanowień instrukcji kancelaryj-
nej. Podejmuje również środki dyscyplinujące pracowników do przestrzegania 
instrukcji.  
 
3.3. Województwo 
 

361. Zagadnienia związane z instrukcją kancelaryjną dla organów administracji samo-
rządu województwa reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 
grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu 
województwa (Dz. U. Nr 160, poz. 1073 ze zm.). Marszałek zapoznaje się i 
rozdziela za pośrednictwem sekretariatu następującą korespondencję: 
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1) adresowaną do marszałka, 
2) dotyczącą spraw o charakterze reprezentacyjnym, 
3) od organów naczelnych i centralnych, 
4) zastrzeżoną dla marszałka, 
5) dotyczącą organizacji, zakresu działania i zasad funkcjonowania urzędu, 
6) skargi i wnioski dotyczące działalności urzędu lub jego pracowników, 
7) protokoły i zalecenia pokontrolne z kontroli przeprowadzonych w urzędzie 

przez organy kontrolne, 
8) protokoły i zalecenia pokontrolne z kontroli przeprowadzonych przez 

organy kontrolne w wojewódzkich samorządowych jednostkach organiza-
cyjnych. 

 
362. Wicemarszałkom kancelaria przekazuje, poprzez ich sekretariaty, korespondencję: 

1) imiennie do nich adresowaną, 
2) dotyczącą prowadzonych spraw, zgodnie z podziałem zadań, kompetencji i 

odpowiedzialności pomiędzy marszałkiem, wicemarszałkami oraz pozosta-
łymi członkami zarządu, 

3) zastrzeżoną dla wicemarszałków. 
 

363. Pozostałym członkom zarządu kancelaria przekazuje, poprzez ich sekretariaty, 
korespondencję: 

1) imiennie do nich adresowaną, 
2) dotyczącą prowadzonych spraw, zgodnie z podziałem zadań, kompetencji i 

odpowiedzialności pomiędzy marszałkiem, wicemarszałkami oraz pozo-
stałymi członkami zarządu, 

3) zastrzeżoną dla członka zarządu.  
 

364. Nadzór ogólny nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników urzędu 
czynności kancelaryjnych należy do obowiązków przewodniczącego zarządu (w 
gminie – wójta, burmistrza ub prezydenta). Zleca on więc pracownikom urzędów 
określone czynności kontrolne związane z sprawdzaniem przestrzegania postano-
wień instrukcji kancelaryjnej, oraz nakazuje określone czynności osobom odpo-
wiedzialnym za czynności związane z obiegiem i załatwianiem oraz archiwizo-
waniem dokumentacji.  
 
3.4.   Kancelarie tajne 
 

365. W urzędach jednostek samorządu terytorialnego obowiązuje ustawa z dnia 22 
stycznia 1999 r o ochronie informacji niejawnych. Ustawa powyższa określa 
kategorię informacji niejawnych, które wymagają wprowadzenia określonych 
działań organizacyjnych w urzędzie. W pierwszej kolejności musi zostać przepro-
wadzone odpowiednie postępowanie sprawdzające przez organy bezpieczeństwa 
państwa osób, które będą dopuszczone do tego rodzaju informacji. Zgodnie z art. 
18 ustawy, za ochronę informacji niejawnych odpowiada kierownik jednostki 
organizacyjnej, w której takie informacje są wytwarzane, przetwarzane, przeka-
zywane lub przechowywane.  
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366. Kierownikowi jednostki organizacyjnej podlega bezpośrednio pełnomocnik do 

spraw ochrony informacji niejawnych, który odpowiada za zapewnienie prze-
strzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych. W tym celu organ wyko-
nawczy (kierownik urzędu – wójt, starosta, marszałek województwa) powołuje 
pełnomocnika ochrony informacji niejawnych. Pełnomocnik ochrony kieruje 
wyodrębnioną wyspecjalizowaną komórką organizacyjną do spraw ochrony 
informacji niejawnych, zwaną dalej „pionem ochrony”, do której zadań należy: 

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, 
2) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, 
3) zapewnienie ochrony fizycznej jednostki organizacyjnej, 
4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o 

ochronie tych informacji, 
5) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, 
6) opracowywanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie 

jego realizacji, 
7) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych. 
 

367. W zakresie realizacji swoich zadań pełnomocnik ochrony współpracuje z właści-
wymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa. 
Pełnomocnik ochrony na bieżąco informuje kierownika jednostki organizacyjnej 
o przebiegu tej współpracy. Pełnomocnik ochrony opracowuje plan postępowania 
z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę 
państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Pełnomocnik ochrony 
podejmuje działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepi-
sów o ochronie informacji niejawnych, zawiadamiając o tym kierownika jed-
nostki organizacyjnej, a w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji 
niejawnych, oznaczonych klauzulą „poufne” lub wyższą, również właściwą 
służbę ochrony państwa.  
 
 
4.   Gospodarka finansowa  
 
 

368. Wiele czynności w związku z konstrukcją ustawy o finansach publicznych odnosi 
się do wszystkich jednostek organizacyjnych trzech szczebli samorządu 
terytorialnego. Zgodnie z art. 28 a ustawy o finansach publicznych, co do zasady 
odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie 
określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli finansowej ponosi 
kierownik jednostki organizacyjne. Niemniej jednak kierownik jednostki jakim 
jest wójt, starosta, marszałek województwa może powierzyć określone obowiązki 
w zakresie gospodarki finansowej pracownikom jednostki. Najczęściej mamy do 
czynienia z powierzeniem takiej odpowiedzialności skarbnikom gminy, powiatu, 
województwa, którzy jednocześnie pełnią funkcję głównego księgowego odpo-
wiedniego budżetu.  
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Powierzenie obowiązków jest ważne tylko wtedy gdy zostaje stwierdzone 
dowodem na piśmie, że osoba wyznaczona przyjmuje na siebie takie obowiązki. 
Regulacja powyższa jest analogiczna jak w przypadku art. 4 ustawy o 
rachunkowości. Powierzenie określonych czynności może dotyczyć: 

1) prowadzenia rachunkowości jednostki; 
2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi; 
3) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finan-

sowych z planem finansowym; 
4) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów 

dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.  
 

369. Kierownik jednostki sektora finansów publicznych odpowiada za wykonywanie 
określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli finansowej.  
 

370. Kontrola finansowa obejmuje m.in.:  

1) zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstęp-
nej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania 
wydatków; 

2) badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobiera-
nia i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finanso-
wych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania za-
mówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych; 

3) prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur, o których 
mowa w pkt 1. 

 
371. Procedury kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania 

zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, ustala w formie pisemnej 
kierownik jednostki, biorąc pod uwagę standardy kontroli finansowej, zgodnych 
z powszechnie uznawanymi standardami. 
 

372. Ponadto kierownik jednostki sektora finansów publicznych, odpowiada za orga-
nizowanie audytu wewnętrznego we własnej jednostce. Ustawa o finansach pub-
licznych przez audyt wewnętrzny przyjmuje ogół działań, przez które kierownik 
jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania jednostki w 
zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celo-
wości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności. Audyt wewnętrzny obejmuje 
w szczególności: 

1) badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych; 
2) ocenę systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi 

oraz gospodarowania mieniem; 
3) ocenę efektywności i gospodarności zarządzania finansowego.  
 

373. Zgodnie z art 35 ustawy o finansach publicznych głównym księgowym jednostki 
sektora finansów publicznych, który oprócz przyjęcia na siebie określonych 
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obowiązków, musi spełniać określone przesłanki merytoryczne w postaci 
posiadania obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, 
korzystania z pełni praw publicznych, niekaralności za przestępstwa popełnione z 
winy umyślnej, oraz legitymującej się odpowiednim wykształceniem 
kierunkowym w zakresie ekonomii, rachunkowości. W celu przeprowadzania 
czynności audytu wewnętrznego kierownik jednostki zatrudnia audytora 
finansowego. Podkreślenia wymaga okoliczność, iż audyt wewnętrzny musi być 
prowadzony w jednostkach samorządu terytorialnego, które gromadzą znaczne 
środki finansowe. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż nie w każdej 
JST będzie konieczne powołanie audytora.  

 
374. W wyniku przeprowadzanych audytów wewnętrznych, kierownik jednostki 

dokonuje oceny: 

1) stosowania przepisów ustawy w zakresie kontroli finansowej i audytu wew-
nętrznego, 

2) funkcjonowania standardów kontroli finansowej. 
 

375. Jedynym organem uprawnionym do opracowania projektu budżetu JST jest jej 
zarząd (w przypadku gminy organ wykonawczy – wójt, burmistrz, prezydent). 
Bez zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący nie 
może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej jednostki samorządu 
terytorialnego zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie 
wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego. Również inicjatywa w zakresie zmian uchwały budżetowej leży w 
kompetencjach zarządu. Zmiana dokonana w projekcie zmiany uchwały bud-
żetowej bez zgody organu wykonawczego jest nieważna.  
 

376. W zakresie wykonania budżetu JST na organie wykonawczym ciąży wiele 
określonych funkcji. W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały 
budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego zarząd 
jednostki samorządu terytorialnego przekazuje podległym jednostkom informacje 
niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych. Jednostki 
organizacyjne opracowują projekty planów finansowych w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania danych, nie później jednak niż do dnia 22 grudnia. Po 
uchwaleniu uchwały budżetowej w terminie 21 dni od dnia uchwalenia uchwały 
budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego: 

1) opracowuje układ wykonawczy budżetu jednostki samorządu terytorial-
nego w szczegółowości określonej w art. 89 ust. 2 ustawy o finansach pub-
licznych; 

2) przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach do-
chodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do bud-
żetu; 

3) opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, przyj-
mując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel 
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w danym roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z 
realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa. 

 
377. Jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego dostosowują projek-

ty planów do uchwały budżetowej. W planie finansowym urzędu jednostki samo-
rządu terytorialnego ujmuje się wszystkie wydatki budżetowe nieujęte w planach 
finansowych innych jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z funkcjo-
nowaniem organu stanowiącego i zarządu jednostki samorządu terytorialnego. W 
planie finansowym urzędu ujmuje się także: 

1) dotacje dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek 
budżetowych; 

2) pozostałe dotacje i środki przekazywane na rzecz budżetów innych 
jednostek samorządu terytorialnego i związków komunalnych; 

3) wpłaty na rzecz związków jednostek samorządu terytorialnego; 
4) płatności oraz składki wpłacane na rzecz instytucji krajowych i zagra-

nicznych.  
 

378. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad realizacją 
określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego.  

 
379. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego kontroluje przestrzeganie, przez pod-

ległe i nadzorowane przez siebie jednostki sektora finansów publicznych, reali-
zacji procedur kontroli finansowej. Kontrola, gospodarki finansowej, obejmuje w 
każdym roku co najmniej 5% wydatków podległych jednostek organizacyjnych.  

 
380. Czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz 

udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych 
dokonują dwaj członkowie zarządu wskazani w uchwale przez zarząd. W gminie 
czynności tych dokonuje jednoosobowo wójt (burmistrz, prezydent miasta). 
Skarbnik, który odmówi kontrasygnaty, dokonuje jej na pisemne polecenie prze-
wodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem przy-
padku, gdy wykonanie polecenia stanowiłoby przestępstwo albo wykroczenie; w 
takim przypadku powiadamia o tym organ stanowiący i regionalną izbę obra-
chunkową.  

 
381. Bankową obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykonuje bank 

wybrany przez organ stanowiący danej jednostki w trybie określonym w przepi-
sach o zamówieniach publicznych. Zasady wykonywania obsługi bankowej 
określa umowa zawarta między zarządem jednostki samorządu terytorialnego a 
bankiem. W przypadku gminy umowę podpisuje wójt. Skarbnik powinien rów-
nież złożyć po objęciu funkcji wzór podpisu w banku obsługującym gminę.  

 
382. W zakresie gospodarki wolnymi środkami finansowymi organ wykonawczy nie 

jest samodzielny. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może 
upoważnić zarząd danej jednostki do lokowania wolnych środków budżetowych 
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na rachunkach w innych bankach. Również w zakresie zaciągania zobowiązań 
kredytowych zarząd jednostki samorządu terytorialnego może w granicach 
upoważnień zawartych w uchwale budżetowej zaciągać kredyty bankowe w 
wybranych przez siebie bankach.  

 
383. W związku z wykonywaniem budżetu na kierowniku jednostki organizacyjnej 

ciążą obowiązki związane ze sporządzaniem sprawozdawczości budżetowej z 
wykonania budżetu. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia orga-
nowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie 
obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego za I półrocze, w terminie do dnia 31 sierpnia.  

 
384. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu 

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachun-
ków budżetów jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca 
następnego roku, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, i 
przesyła regionalnej izbie obrachunkowej. Organ stanowiący jednostki samo-
rządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego po 
roku sprawozdawczym i podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium 
organowi wykonawczemu.  

 
385. Organ wykonawczy ma obowiązek podania do publicznej wiadomości wykaz 

podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzyli zaległości podatkowe z 
tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego, 
którym umorzyli zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 100 złotych. W 
wykazie podaje się imię i nazwisko (nazwę) podatnika, wysokość umorzonej 
kwoty oraz przyczyny umorzenia. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie, odpowiednio, w siedzibie urzędu gminy, starostwa 
powiatowego albo urzędu marszałkowskiego.  
 
 
5.  Decyzje personalne  
 
 

386. Reguła jest, że prawo zatrudniania na kierowniczych stanowiskach w urzędzie 
przysługuje zarządowi (w gminie – wójtowi). Od tej reguły istnieją jednak 
wyjątki. 

 
387. Na wniosek wójta rada gminy powołuje na stanowisko skarbnika i sekretarza 

gminy osoby wskazane przez wójta.  
 

388. Starosta wnioskuje do rady powiatu o powołanie i odwołanie sekretarza i skarb-
nika powiatu.  
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389. Marszałek województwa wnioskuje do sejmiku województwa o powołanie i 
odwołanie skarbnika województwa, który pełni funkcję głównego księgowego 
JST. Podkreślenia wymaga okoliczność, iż w ustawie o samorządzie województ-
wa nie wprowadzono funkcji sekretarza, analogicznie jak w przypadku gminy i 
powiatu. Ponadto marszałek występuje do sejmiku w uzasadnionym wniosku o 
odwołanie członka zarządu. W przypadku odwołania, przyjęcia rezygnacji mar-
szałek województwa ma obowiązek przedstawienia nowej kandydatury sejmi-
kowi na wakujące stanowisko w ciągu jednego miesiąca od dnia opróżnienia 
stanowiska członka zarządu.    
 
 
6.  Obejmowanie funkcji 
 
 

390. Na obejmującym funkcję wójcie ciążą obowiązki związane z przestrzeganiem 
przepisów ograniczających prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzysta-
niem majątku gminnego oraz obowiązek podjęcia innych czynności związanych z 
rezygnacją z prowadzenia działalności lub sprawowania innych funkcji publicz-
nych, których jednoczesne wykonywanie nie jest możliwe z chwilą dokonania 
wyboru na wójta. Zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym wójt jest 
zobowiązany do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadcze-
nie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską 
wspólnością majątkową. Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o: 

1) zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach 
handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby 
prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komu-
nalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a 
także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmo-
wania stanowisk w spółkach handlowych, 

2) dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarob-
kowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu, 

3) mieniu ruchomym o wartości powyżej 10.000 złotych, 
4) zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym 

zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały 
udzielone. 

 
391. Składając oświadczenie majątkowe wójt określa w nim przynależność poszcze-

gólnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odręb-
nego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie ma-
jątkowe wójta wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu 
w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składane jest w dwóch 
egzemplarzach wojewodzie.  
 
Pierwsze oświadczenie majątkowe wójt obowiązany jest złożyć w terminie 30 
dni od dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia majątkowego wójt 
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jest obowiązany dołączyć informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności 
gospodarczej, jeżeli taką działalność prowadził przed dniem wyboru. Kolejne 
oświadczenia majątkowe są składane przez wójta co roku do dnia 30 kwietnia, 
według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed 
upływem kadencji. 

 
392. Wójt ma ponadto obowiązek spowodowania aby oświadczenie o stanie majątku 

złożyli również zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownicy 
jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organów 
zarządzających gminnymi osobami prawnymi oraz wszystkie osoby wydające 
decyzje administracyjne w imieniu wójta, zostały złożone na jego ręce.  

 
Wymienione powyżej osoby składają pierwsze oświadczenie majątkowe w 
terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia. Do 
pierwszego oświadczenia majątkowego zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik 
gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek 
organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje 
administracyjne w imieniu wójta są obowiązani dołączyć informację o sposobie i 
terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadzili ją 
przed dniem powołania lub zatrudnienia. Kolejne oświadczenia majątkowe są 
składane przez nich co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 
grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiąza-
nia umowy o pracę.  

 
393. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonuje wójt. Wójt, 

któremu złożono oświadczenie majątkowe, przekazuje jeden egzemplarz urzędo-
wi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składa-
jącej oświadczenie majątkowe. Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez 6 
lat. Wójt dokonujący analizy, oświadczenia majątkowego, jest uprawniony do 
porównania treści analizowanego oświadczenia majątkowego oraz załączonej 
kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) z 
treścią uprzednio złożonych oświadczeń majątkowych oraz z dołączonymi do 
nich kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 
(PIT). W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe 
podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, wójt dokonujący analizy oświad-
czenia występuje do dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego ze względu 
na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie z wnioskiem o kontrolę 
jej oświadczenia majątkowego. 
 

394. Wójt dokonujący analizy oświadczeń majątkowych, w terminie do dnia 30 paź-
dziernika każdego roku przedstawia radzie gminy informację o: 

1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po ter-
minie, 

2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach ma-
jątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawid-
łowe oświadczenia, 
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3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w 
analizowanych oświadczeniach majątkowych. 

 
395. Zbliżone czy nawet identyczne obwarowania antykorupcyjne znajdują się w 

przepisach ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie woje-
wództwa, w związku z powyższym nie ma sensu opisywać ich w sposób szcze-
gółowy tak jak zrobiono to w przypadku samorządu gminnego. 
 
 
7.   Obowiązki wobec organów nadzoru i kontroli 
 
 

396. Na organach wykonawczych ciąży obowiązek przekazywania aktów uchwalo-
nych przez organy JST, które podlegają nadzorowi organów nadzoru ogólnego – 
wojewody i organu nadzoru nad gospodarką finansową – RIO. Ponadto ciąży na 
nim obowiązek przekazywania i ustosunkowywania się do żądań przekazywania 
określonych informacji i danych niezbędnych organowi nadzoru. Ponadto mają 
obowiązek reprezentowania JST przed sądami powszechnymi i NSA w sprawach 
ze skarg na akty nadzorcze bądź skarg organów nadzoru na akty podjęte przez 
JST.  
 

397. Na mocy odrębnych przepisów organ wykonawczy reprezentujący JST jako 
osobę prawną ma prawny obowiązek uczestniczenia w czynnościach kontrolnych 
prowadzonych przez organy kontroli państwowej. Większość z tych regulacji 
dotyczących procedur kontrolnych precyzyjnie określają obowiązki i prawa orga-
nów wykonawczych JST. Wykonując te obowiązki powinien czynnie uczestni-
czyć w tych procedurach, udzielając wyjaśnień, udostępniając dokumenty, okazu-
jąc pomieszczenia. Organ wykonawczy może do określonych czynności kontrol-
nych upoważnić swojego pracownika. Taka regulacja wynika m.in. z ustawy o 
NIK. Po zakończeniu czynności kontrolnych powinien wdrożyć wnioski i zale-
cenia, informując o tym organ kontroli w terminie wynikającym z określonych 
przepisów.     
 
 
8.   Czynności sprawdzające po objęciu urzędu  
 
 

398. Po objęciu funkcji wójt, burmistrz, starosta i marszałek powinni podjąć czynności 
sprawdzające i kontrolne, związane z przystąpieniem do wykonywania funkcji. 
Przepisy prawa nie określają w żaden sposób jakie czynności powinny zostać 
dokonane po objęciu urzędu. Praktyka jednak i analiza informacji towarzyszą-
cych po objęciu stanowiska w jednostce samorządu terytorialnego, wskazują na 
konieczność przeprowadzenia kontroli w jednostce. Kontrola powinna przede 
wszystkim objąć: 
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• sprawdzenie czy jest przechowywana w jednostce samorządu terytorial-
nego dokumentacja kontrolna, kontroli przeprowadzanych przez NIK, RIO, 
Pąństwową Inspekcję Pracy, Urząd Kontorli Skarbowej, Urząd Skarbowy, 
Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,  

• sprawdzenie czy wnioski i zalecenia z tych kontroli zostały wcielone w ży-
cie, oraz ewentualne sprawdzenie przyczyn dla których wnioski i zalecenia 
nie zostały wcielone w życie i ustalenie osób za to odpowiedzialnych, 

• sprawdzenie, jakiego rodzaju sprawy znajdują się w sądach powszechnych 
i czego dotyczą, 

• sprawdzenie przestrzegania postanowień ustawy o ograniczeniu prowa-
dzenia działalności gospodarczej, 

• przeprowadzenie analizy załatwiania skarg i wniosków związanych z pracą 
danej jednostki samorządu terytorialnego, 

• dokonanie oceny zaangażowania w spółki komunalne, ich stanu finansowe-
go, jakości wykonywanych usług, 

• sprawdzenie zawartych porozumień administracyjnych, 
• dokonanie przeglądu stanowisk w urzędzie, kwalifikacji osób w nim zatrud-

nionych i jakości ich pracy. 
 

399. Jest to oczywiście tylko katalog przykładowy, w konkretnych sytuacjach będzie 
konieczne rozszerzanie lub zmniejszanie tego katalogu. Dokonanie analizy tych 
danych pozwoli ocenić jakie ewentualnie zmiany organizacyjne są konieczne do 
przeprowadzenia w jednostce organizacyjnej. Ustalenia dokonane w wyniku 
kontroli otwarcia jak można to umownie nazwać powinny ewentualnie prowadzić 
do podjęcia określonych działań zaradczych eliminujących w JST nieprawidło-
wości, wskazania osób za nie odpowiedzialnych, skierowania wniosków na dys-
cyplinę finansów publicznych jak również gdy zachodzi taka potrzeba do orga-
nów ścigania gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa.  

 
400. Ponadto zabezpieczyć należy pieczęcie imienne osób kończących wykonywanie 

funkcji organu administracji publicznej. Następnie powinny one zostać znisz-
czone. Zalecaną praktyką powinno być protokolarne przejęcie spraw, które są w 
toku, oraz przekazanie dokumentacji urzędowej znajdującej się w pieczy osoby 
przekazującej.       
 


