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WSTĘP

Obszary wiejskie stanowią część przestrzeni każdego państwa członkow-
skiego Unii Europejskiej. Mimo takiego stanu rzeczy, wiele aktów prawnych 
zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym, jedynie posługuje się tym po-
jęciem, jednocześnie nie definiując jego treści. Co więcej, pomimo wielu prób 
badaczy naukowych, wciąż nie udało się ustalić konkretnych kryteriów deli-
mitujących obszary wiejskie. Wyodrębnienie obszaru wiejskiego z określonego 
terytorium jest istotnym zagadnieniem związanym z unijną koncepcją polityki 
rozwoju obszarów wiejskich, która finansuje programy pomocowe odnoszące 
się do tych obszarów. Na realizację funkcjonującego w Polsce Program Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) przeznaczono 
około 13 mld euro, w tym ponad 8 mld euro z budżetu Unii Europejskiej oraz 
ponad 4 mld euro z wkładu krajowego. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
urzeczywistnia cele odpowiadające misji i celom Wspólnej Polityki Rolnej, 
a także priorytetom rozwoju obszarów wiejskich. Z planowanych w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich instrumentów pomocy finansowej korzystają 
beneficjenci spełniający określone wymagania. Wśród beneficjentów można 
wyróżnić jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmiotem pracy została objęta problematyka wykorzystywania przez 
jednostki samorządu terytorialnego środków z Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Mimo, iż wszyscy 
beneficjenci pomocy unijnej traktowani są jednakowo, to o jednostkach samo-
rządu terytorialnego możemy mówić jako o szczególnej kategorii beneficjen-
tów. Na status ten wpływ ma przede wszystkim to, że gmina, powiat i woje-
wództwo, jako beneficjenci działań PROW, podejmują je w interesie ogółu,  
a nie w interesie indywidualnym. Oczywiście interes publiczny może zmieniać 
się w czasie, dlatego też jednostki samorządu terytorialnego, przede wszyst-
kim gminy, na bieżąco monitorują potrzeby społeczności lokalnych. Jednostki 
samorządu terytorialnego, podejmując działania dofinansowane ze środków  
z EFRROW, angażują również własne środki pieniężne, przeznaczone do 
wykonywania zadań publicznych. Ponadto w porównaniu do pozostałych 
beneficjentów, będących co do zasady osobami fizycznymi, są to podmioty, 
które pełnią funkcje publiczne mające na celu podnoszenie standardu życia  
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wspólnoty określonego terytorium, jak również zwiększenie atrakcyjności sa-
mych obszarów wiejskich. 

Zasadniczym celem niniejszej pracy stało się określenie statusu prawnego 
jednostek samorządu terytorialnego jako beneficjentów środków Unii Euro-
pejskiej na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich. Skuteczne wykorzystywa-
nie przez jednostki samorządu terytorialnego funduszy europejskich w obecnej 
perspektywie finansowej w dużej mierze zależy od pozyskanych przez gminę, 
powiat i województwo doświadczeń z okresu 2007-2013, jak również 2004-
2006. Oprócz zdobytych doświadczeń, bardzo ważna jest również znajomość 
regulacji prawnych w zakresie korzystania ze środków unijnych, ocena efek-
tywności inwestycji, analiza ryzyka i korzyści oraz właściwy dobór źródeł finan-
sowania. Jednostki samorządu terytorialnego na bieżąco ustalają najważniejsze 
potrzeby mieszkańców obszarów wiejskich. Nadmienić należy, iż mieszkań-
ców obszarów wiejskich nie należy utożsamiać jedynie z rolnikami, których 
liczba wśród ludności wiejskiej maleje. Większość podejmowanych przez jed-
nostki samorządu terytorialnego przedsięwzięć współfinansowanych ze środków 
EFRROW ma charakter inwestycyjny. PROW nastawiony jest bowiem na 
realizację małych, lokalnych projektów inwestycyjnych, wpływających na po-
prawę jakości życia na obszarach wiejskich. Najwięcej możliwości wsparcia 
obszarów wiejskich w obecnym okresie programowania uzyskała gmina, a naj-
mniej województwo. Wynika to z przyjęcia przez gminę roli podmiotu aktyw-
nie rozwiązującego problemy wspólnoty samorządowej na obszarach wiejskich. 
Ponadto najwięcej korzyści z unijnego wsparcia uzyskują te jednostki samorzą-
du terytorialnego, zwłaszcza gminy, które są najbardziej „wiejskie” i których liczba 
mieszkańców jest dość ograniczona.

Głównym założeniem badawczym pracy jest przyjęcie tezy, że rolą jed-
nostek samorządu terytorialnego, jako beneficjentów środków EFRROW, 
jest dostarczanie dóbr publicznych, a także ich ochrona. Dostarczanie dóbr 
publicznych polega na realizacji przedsięwzięć dofinansowanych z funduszy 
europejskich służących wspólnocie określonego terytorium. Ochrona dóbr 
publicznych natomiast to właściwe podejmowanie działań, na płaszczyźnie 
strategicznej, przestrzennej i finansowej, mających wpływ na obszary wiejskie. 
Zagwarantowanie społeczeństwu minimum dóbr publicznych jest jednym  
z ważniejszych zadań współczesnego samorządu terytorialnego. Zaznaczyć na-
leży, iż PROW nie posługuje się pojęciem dóbr publicznych. Dokonując analizy 
działań określonych w Programie, które mogą podjąć jednostki samorządu te-
rytorialnego, stwierdzić należy, iż wskutek tych działań na obszarach wiejskich  
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dostarczane są dobra publiczne o charakterze społecznym, ekonomicznym, 
kulturowym, a także środowiskowym.

W trakcie pracy uzasadnione stało się również zweryfikowanie tez dodat-
kowych, bezpośrednio związanych z tezą główną, do których należą następują-
ce tezy: rozwój obszarów wiejskich w pewnym stopniu oddziałuje na kondycję 
jednostek samorządu terytorialnego i odwrotnie, chociaż siła oddziaływania 
nie jest taka sama; podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego in-
westycje, dofinansowane ze środków EFRROW, mają charakter użyteczności 
publicznej; działania PROW wykonywane przez gminę, powiat i wojewódz-
two mieszczą się w kategorii zadań własnych tych jednostek.

Weryfikacja zasadności postawionych tez badawczych wymusiła dokona-
nie analizy regulacji prawnych odnoszących się do planowania strategicznego, 
przestrzennego oraz finansowego w Polsce. Jednostki samorządu terytorialnego 
dysponują bowiem licznymi instrumentami prawnymi o charakterze strategicz-
nym, przestrzennym i finansowym kształtującymi obszar wiejski. 

Polityka rozwoju obszarów wiejskich wiąże się nierozerwalnie z polityką 
przestrzenną i strategiczno-rozwojową na tych obszarach. Jednostki samorzą-
du terytorialnego powinny właściwie gospodarować przestrzenią tak, aby za-
chować ład przestrzenny. Inwestycja dofinansowana ze środków z EFRROW 
musi być zgodna z istniejącym zagospodarowaniem przestrzennym oraz stra-
tegią rozwoju na danym terenie. Rozporządzenia określające warunki i tryb 
przyznawania pomocy oraz wypłaty pomocy finansowej wskazują, że podej-
mowane działanie musi zostać uwzględnione w dokumencie planistycznym 
oraz być spójne z dokumentem strategicznym. 

Podjęcie przez jednostkę samorządu terytorialnego przedsięwzięcia współfi-
nansowanego ze środków z EFRROW będzie wiązać się z ryzykiem związanym 
z zarządzaniem środkami publicznymi. Po pierwsze, gmina, powiat i wojewódz-
two,  aby móc otrzymać dofinansowanie unijne, są zobowiązane do posiada-
nia wkładu własnego. W związku z tym muszą, w odpowiedniej perspektywie 
czasowej, właściwe gospodarować środkami publicznymi. Po drugie, zgodnie  
z zasadą refundacji, poniesione wydatki (o charakterze kwalifikowalnym)  
zwracane są dopiero po ich poniesieniu. Dlatego też gmina, powiat i woje-
wództwo powinny zapewnić sobie płynność finansową. Po trzecie, w momen-
cie wykrycia nieprawidłowości powstałych po stronie samorządu terytorialnego, 
zaistnieje konieczność zwrotu całości lub części otrzymanego dofinansowania 
wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych. Gmina, powiat 
i województwo będą musiały pokryć z własnych środków całą kwotę na jaką 
opiewał projekt dofinansowany ze środków z EFRROW. Nastąpi przez to cała 
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reorganizacja finansowa jednostki samorządu terytorialnego polegająca na: 
zmianie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej, konieczności odłożenia 
w czasie planowanych inwestycji, rezygnacji z zaplanowanych zadań, poszuki-
wania dodatkowych źródeł ich finansowania, a nawet zaciągnięcia kredytu czy 
pożyczki. 
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ROZDZIAŁ I  
 

ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE

1. Problematyka prawna pojęcia obszaru wiejskiego

Na wstępie należy zaznaczyć, że od wielu lat różne kraje i organizacje po-
dejmują próby definiowania obszarów wiejskich. Pomimo wielu badań, wciąż 
nie udaje się jednak ustalić konkretnych kryteriów delimitujących obszary 
wiejskie1. W Polsce pojęciem obszaru wiejskiego zajmuje się wiele dziedzin 
naukowych2. Z uwagi na fakt, iż pojęcie to nie jest jednoznaczne, nie wy-
chodzi to in plus dla badaczy naukowych, ponieważ sprawia pewne problemy 
poznawcze3.

Na gruncie nauk rolnych termin „obszar wiejski” można interpretować 
na podstawie czterech grup cech. Cechy przestrzenno-demograficzne obejmu-
ją wspólnotę obszaru geograficznego oraz grupę ludzi powiązanych ze sobą 
terytorialnie. Cechy społeczne związane są z podobieństwem warunków życia, 
szczególnymi więziami społecznymi oraz zaufaniem i solidaryzmem społecznym. 
Wspólne normy, wartości, tradycje, charakterystyczna zabudowa to cechy kultu-
rowe obszaru wiejskiego. Natomiast cechy ekonomiczne mają związek z pracą  
w rolnictwie, a także podejmowaniem działalności pozarolnicznej4.

Podejmując próbę definicji obszaru wiejskiego należy brać pod uwagę: 
kryteria administracyjne, czyli podział na miasto i wieś (a ściślej rzecz ujmu-
jąc na gminy miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie), kryteria demograficzne 
uwzględniające gęstość zaludnienia mieszkańców na danym terytorium, kry-
teria geograficzne wskazujące na położenie, stan środowiska naturalnego oraz 

1  Przykładowo w Danii obszar wiejski to obszar, który zamieszkuje nie więcej niż 200 miesz-
kańców, natomiast w Szwajcarii jest to obszar, który zamieszkuje mniej niż 20 000 osób.
2  Jak socjologia, geografia, ekonomia, czy kulturoznawstwo.
3  B. Klemens, Problematyka rozwoju obszarów wiejskich w dokumentach strategicznych w per-
spektywie 2020 (ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego), [w:] Rozwój obszarów wiejskich 
w Polsce a polityka spójności Unii Europejskiej: stare problemy i nowe wyzwania ze szczególnym 
uwzględnieniem woj. opolskiego, pod red. K. Heffnera, Warszawa 2013, s. 151.
4  A. Brelik, Dobra publiczne na obszarach wiejskich jako czynnik rozwoju działalności agrotury-
stycznej na Pomorzu Zachodnim, Warszawa 2015, s. 55.
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klimat, kryteria architektoniczne mające na względzie charakterystyczną zabu-
dowę terenu, czy kryteria ekonomiczne – źródła dochodów i rodzaje aktywno-
ści zawodowej mieszkańców5.

Obszary wiejskie to część przestrzeni każdego państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej. Ich wielopoziomowy rozwój ma doprowadzić do wzmoc-
nienia europejskiego modelu rolnictwa6. Na poziomie unijnym aktami praw-
nymi, które posługują się pojęciem obszarów wiejskich są przede wszystkim 
rozporządzenia unijne7. 

W Europejskiej Karcie Rozwoju Obszarów Wiejskich8 przyjęto, iż obszar 
wiejski oznacza teren położony wewnątrz terytorium lub teren przybrzeżny, 
obejmujący również wsie i małe miasteczka, na których przeważająca część 
gruntów jest wykorzystywana dla potrzeb rolnictwa, leśnictwa, hodowli rybnej 
i rybołówstwa, działalności gospodarczej i kulturalnej mieszkańców tego te-
renu (rzemiosło, przemysł, usługi), rekreacji poza terenami miejskimi (lub re-
zerwatów przyrody) oraz innych – takich jak np. budownictwo mieszkaniowe.

W polskim ustawodawstwie nie istnieje legalna definicja obszaru wiej-
skiego. Natomiast istnieje wiele aktów prawnych, które jedynie posługują się 
tym pojęciem, jednocześnie nie określając jego treści9. Elementy odróżniają-
ce różne typy gmin, tj. w szczególności gminę wiejską od miejskiej, można 

5  W. Zaremba, Rozwój obszarów wiejskich jako problem badawczy, [w:] Zarządzanie finansa-
mi lokalnymi a rozwój obszarów wiejskich, pod red. A. Kożucha, W. Zaremby, Kraków 2008,  
s. 36-37.
6  S. Sokołowska, A. Mijal, Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Zarządzanie rozwojem obszarów 
wiejskich, Opole 2010, s. 7.
7  Np. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grud-
nia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347/487); rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Eu-
ropejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Fun-
duszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporzą-
dzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320).
8  Europejską Kartę Obszarów Wiejskich przyjęto na posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentar-
nego Rady Europy 23 kwietnia 1996 r.
9  Np. ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dalej u.w.r.o.w. (Dz. U. z 2020, 
poz. 217 ze zm.); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie 
krajowej sieci obszarów wiejskich (Dz. U. z 2009, nr 53, poz. 436); rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków 
dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub 
poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018, poz. 
1297).
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ustalić np. z uwzględnieniem art. 2 pkt 3 i 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r.  
o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych10. Zgodnie  
z tą ustawą określenie wieś oznacza jednostkę osadniczą o zwartej lub rozpro-
szonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi 
usługowych lub turystycznych nieposiadającą praw miejskich lub statusu 
miasta. Natomiast „miasto” oznacza jednostkę osadniczą o przewadze zwartej 
zabudowy i funkcjach nierolniczych posiadającą prawa miejskie bądź status 
miasta nadany w trybie określonym odrębnymi przepisami.

Przedstawiciele doktryny również podjęli próbę zdefiniowania termi-
nu „obszar wiejski”. Według J. L. Siemińskiego: „obszary wiejskie to po prostu 
obszary leżące poza miastami”. L. Przezbórska uważa, iż „obszary wiejskie po-
wiązane są funkcjonalnie z rolnictwem oraz innymi formami działalności, dla 
których podstawą jest korzystanie z zasobów przyrody: lasów, rzek, czy jezior (…), 
służą więc do prowadzenia produkcji rolniczej, gospodarki leśnej, rybołówstwa 
śródlądowego, a także wypoczynku i turystyki”11.  G. Spychalski zauważył, że „ob-
szar wiejski charakteryzuje się następującymi cechami: lokalizacją poza terenami 
miejskimi zabudowanymi lub przemysłowymi; zasobami rzeczowymi i ludzkimi  
w obrębie gospodarstwa domowego lub rolniczego, zaangażowanymi jednocześnie 
w aktywność produkcyjną i konsumpcyjną; silnym związkiem ze środowiskiem 
przyrodniczym (…)”12. Natomiast Jose Martinez podkreślił, że „przez obszar 
wiejski rozumie się niezurbanizowane terytorium powierzchni Ziemi lub część 
jednostki samorządu terytorialnego, która nie jest sklasyfikowana jako obszar miej-
ski lub będąca efektem ekspansji miasta”13.

W doktrynie znaleźć można rozróżnienie obszarów wiejskich na: zinte-
growane, pośrednie oraz peryferyjne14. Podział ten oparty jest na kryterium 
znaczenia rolnictwa dla rozwoju społeczności wiejskiej. Zintegrowane obszary 
wiejskie to tereny na których rolnictwo nie jest głównym źródłem utrzymania 
mieszkańców i które znajdują się w sąsiedztwie dużych ośrodków miejskich. 
Pośrednie obszary wiejskie rozmieszczone są w pobliżu mniejszych miast, z któ-
rych usług i zaopatrzenia ludność wiejska korzysta. Obszary, które znajdują się 

10  Dz. U. z 2019, poz. 1443 ze zm.
11  L. Przezbórska, Zróżnicowanie obszarów wiejskich woj. wielkopolskiego a ich przydatność dla 
rozwoju turystyki, „Zagadnienia ekonomiki rolnej” 2004, nr 1 (298), s. 43.
12  G. Spychalski, Model regionalny zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Zrówno-
ważony i trwały rozwój wsi i rolnictwa, pod red. M. Adamowicza, Warszawa 2006, s. 28.
13  J. Martinez, Pojęcie „obszar wiejski” jako odpowiedź na wielofunkcyjność przyszłej działalności 
rolniczej, „Przegląd Prawa Rolnego” 2010, nr 2, s. 49.
14  A. Kożuch, Rewitalizacja i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, regionu, [w:] Wieś  
i rolnictwo w procesie zmian. Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich, pod red. S. Sokołowskiej, 
A. Mijal, Opole 2010, s. 79.
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daleko od aglomeracji miejskich i na których dominuje produkcja rolnicza to 
peryferyjne obszary wiejskie15.

W literaturze przy klasyfikacji obszarów wiejskich stosuje się również po-
dejście lokalizacyjne, które określa się jako czas dojazdu mieszkańców określo-
nego obszaru wiejskiego do miasta centralnego, a także podejście strukturalne 
uwzględniające cechy diagnostyczne charakteryzujące obszar wiejskich, jak np. 
gęstość zaludnienia, czy saldo migracji16.

Światowymi organizacjami, które definiując obszar wiejski posługują się 
jedynie kryteriami demograficznymi są: Organizacja Współpracy Gospodar-
czej i Rozwoju (OECD) oraz Eurostat. W definicji OECD obszar wiejski ce-
chuje taka gęstość zaludnienia, która nie może przekraczać 150 osób na 1 km2. 
Natomiast dla Eurostatu wskaźnikiem „wiejskości” jest 100 osób na 1 km2.

W Polsce Główny Urząd Statystyczny wyodrębnia obszary wiejskie na 
podstawie podziału terytorialnego państwa według Krajowego Rejestru Urzę-
dowego Podziału Terytorialnego17. Obszary wiejskie, według GUS, to obsza-
ry położone poza granicami administracyjnymi miast, a więc gminy wiejskie 
oraz część wiejska gmin miejsko-wiejskich. Tak przyjęte podejście wiąże się 
z podziałem administracyjnym Polski i trzema rodzajami gmin: wiejskich 
(których terytorium zajmuje wieś), miejskich (które składają się tylko z miast) 
oraz miejsko-wiejskich (takich, które mają przynajmniej jedno miasto w ob-
szarze swojego terytorium).

Wyodrębnienie obszaru wiejskiego w klasyfikacjach regionalnych jest 
istotnym zagadnieniem związanym z unijną koncepcją polityki rozwoju ob-
szarów wiejskich, która kieruje określone programy pomocowe do tej katego-
rii obszarów18. Duży wkład w próbę zdefiniowania obszarów wiejskich mają 
więc programy operacyjne przyjęte na potrzeby absorpcji funduszy europej-
skich. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 
2004-2006 charakteryzował obszar wiejski jako obszar wsi i małych miast do 
20 000 mieszkańców. Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 
za obszar wiejski uznawał obszar gmin wiejskich, gmin miejsko-wiejskich,  
a także miast do 25 000 mieszkańców. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

15  A. Mijal, Rozwój obszarów wiejskich jako element strategii rozwoju kraju i regionu, [w:] Wieś  
i rolnictwo w procesie zmian. Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich, pod red. S. Sokołow-
skiej, A. Mijal, Opole 2010, s. 43.
16  J. Bański, Rozwój obszarów wiejskich, Warszawa 2017, s. 18-22.
17  K. Giemza, Pozycja ustrojowa i wpływ samorządu gminnego na rozwój gospodarczy obszarów 
wiejskich, [w:] Samorząd terytorialny w procesie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich. 25 lat 
doświadczeń. Nowe Wyzwania, pod red. P. Litwiniuka, Warszawa 2015, s. 66.
18  J. Bański, Rozwój obszarów wiejskich ... , s. 17.
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na lata 2007-2013 traktował obszary wiejskie jako miejscowości, które znaj-
dują się w granicach gmin wiejskich, gmin miejskich z wyjątkiem miejscowo-
ści powyżej 5 000 mieszkańców, a także gmin miejsko-wiejskich, z wyjątkiem 
miast powyżej 20 000 mieszkańców. Ponadto w Programie Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 zastrzeżono, że dla poszczególnych 
działań mogą zostać przyjęte inne kryteria pozwalające sklasyfikować obszar 
jako obszar wiejski. Kolejny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (na lata 
2014-2020) w pewnym zakresie zmodyfikował definicję obszarów wiejskich 
w odniesieniu do swojego poprzednika (Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013). Zmiana ta dotyczyła zmniejszenia się liczby miesz-
kańców gmin miejsko-wiejskich z 20 000 do 5 000 mieszkańców. Ponadto 
podobnie jak w poprzednim programie, dla wybranych działań ustalono inne 
kryteria kwalifikowalności obszaru wiejskiego. I tak np. PROW na lata 2014-
2020 przewiduje działanie „wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjaty-
wy LEADER”. LEADER może być realizowany na obszarach wiejskich, przez 
które należy rozumieć, teren całego kraju, z wyłączeniem miast o liczbie miesz-
kańców większej niż 20 000.

Obszar wiejski przez bardzo długi okres czasu charakteryzował się pięk-
nym krajobrazem, świeżym powietrzem, dominacją produkcji rolniczej, cha-
rakterystyczną zabudową i specyficznym kapitałem społecznym. Z czasem za-
czął stawać się miejscem nie tylko pracy, ale również miejscem zamieszkania  
i wypoczynku osób niemających nic wspólnego z rolnictwem. Obszar wiej-
ski to teren, który wciąż charakteryzuje się wartością geograficzną, kulturową, 
ekonomiczną i społeczną. 

W tym miejscu należałoby się zastanowić, czy możliwa byłaby implemen-
tacja przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej jednej definicji 
obszarów wiejskich. Na tak postawione pytanie należy udzielić negatywnej 
odpowiedzi. Różnorodna charakterystyka państw sprawia, że żadne z przed-
stawionych kryteriów wyodrębnienia obszaru jako wiejskiego, nie byłoby tra-
fionym rozwiązaniem dla wszystkich. 

W odniesieniu do postulatu sformułowania jednolitej definicji obszaru 
wiejskiego na poziomie polskiego ustawodawstwa, należy stwierdzić, iż kwestia 
ta była przedmiotem analiz parlamentarzystów z sejmowej komisji rolnictwa  
i rozwoju wsi19. Oczywiście stosowanie zróżnicowanych definicji prowadzi do 

19  Interpelacja nr 7643 w sprawie definicji obszarów wiejskich stosowanej w polityce rozwoju 
dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej 2014-
2020, źródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=2AFB321A [do-
stęp na dzień 26.07.2017 r.].
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braku spójności w polityce rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Należy jed-
nak nadmienić, iż na potrzeby Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020, który to program stanowi podstawę wdrażania funduszy eu-
ropejskich mających wpływ na obszary wiejskie, wprowadzono definicję ob-
szaru wiejskiego, ale i w jego ramach definicja ta ulega pewnym modyfikacjom 
w zależności od konkretnego działania20. 

Obszary wiejskie obejmują zasoby przyrodnicze, na których rozwija się 
bioróżnorodność, bogactwo regionalnych odmian kultury oraz wyrazisty ka-
pitał lokalnych społeczności21. Historia polskiej i europejskiej polityki rolnej 
wskazuje, że rozwój obszarów wiejskich jest stopniowy, wymaga cierpliwości 
i czasu. Na jego rozwój wpływają zarówno wskaźniki twarde (ekonomiczne  
i infrastrukturalne), ale też wskaźniki miękkie (kulturowe i społeczne).22

2. Czynniki rozwoju obszaru wiejskiego 

Podejmując próbę definicji obszaru wiejskiego należy odnieść się również 
do czynników, które w znaczący sposób wpływają na jego rozwój. Z biegiem 
lat obszary wiejskie nieustannie ewoluują, a co za tym idzie zmienia się tak-
że kwestia zakwalifikowania tych obszarów jako obszarów wiejskich. Liczne 
zmiany na terenach wiejskich wynikają też z ich umiejscowienia w szerszej 
przestrzeni regionalnej, krajowej, europejskiej i międzynarodowej.23

Nie tylko osoby zamieszkujące obszary wiejskie mają wpływ na ich 
kształt, ale także, a może przede wszystkim, jednostki samorządu terytorial-
nego, które dysponują licznymi instrumentami oddziaływania na ich roz-
wój. Jednakże efektywne zarządzanie samorządów zależne jest od lokalnych 
możliwości obszaru wiejskiego (położenia geograficznego, zasobów natural-
nych, kształtu polityki rolnej, poziomu działalności pozarolniczej), chęci do 
współpracy społeczności lokalnych (ich poglądów, aktywności), osób pełnią-
cych funkcje w samorządzie terytorialnym (decydentów i wykonawców) oraz  
 

20  M. Krzysztofik, Problematyka prawna pojęcia obszaru wiejskiego, „Studia Iuridica Lublinen-
sia” 2017, vol. XXVI, s. 310.
21  K. Pokorska, Rola samorządów lokalnych w rozwoju obszarów wiejskich, „Dialogi Polityczne” 
2011, nr 14, s. 48.
22  M. Kłodziński, Rola rolnictwa i pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich. Wieś wie-
lofunkcyjna, [w:] Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich, pod red. M. Kłodzińskiego, W. Dzun, 
Warszawa 2005, s. 31.
23  K. Heffner, Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce. 
Uwarunkowania czynniki, skutki, [w:] Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Szanse rozwojowe ob-
szarów wiejskich w przestrzeni europejskiej, pod red. S. Sokołowskiej, A. Bisag, Opole 2008, 
 s. 15.
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od środków finansowych (zasobów własnych, środków pozyskanych, zwłasz-
cza środków unijnych)24.

Rozwój obszarów wiejskich jest zjawiskiem dość złożonym. Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało diagnozę rozwoju obszarów wiejskich, 
zgodnie z którą: „proces rozwoju obszarów wiejskich jest wypadkową wielu 
czynników, w szczególności czynników związanych z: ludnością i dziedzic-
twem kulturowym, przedsiębiorczością i atrakcyjnością inwestycyjną, zasoba-
mi naturalnymi i środowiskiem, rolnictwem i gospodarką żywnościową, szan-
sami edukacyjnymi, jakością i dostępnością usług publicznych, dostępnością 
centrów rozwoju i głównych szklaków komunikacyjnych oraz dostępnością 
informacji i technik nowoczesnego komunikowania się”25. Powyższe czyn-
niki można podzielić na czynniki ekonomiczno-infrastrukturalne, społeczno- 
kulturowe i ludzkie. Rozwój tych czynników wpisuje się w koncepcję wie-
lofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.

Jednym z głównych priorytetów Wspólnej Polityki Rolnej jest wielofunk-
cyjny rozwój obszarów wiejskich, który oznacza sprawne wkomponowanie  
w przestrzeń wiejską coraz więcej pozarolniczych funkcji, które mają przyczynić 
się do rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego obszarów wiej-
skich26. Dlatego też wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich należy rozpa-
trywać przede wszystkim w płaszczyźnie społeczno-gospodarczej i płaszczyźnie 
przestrzennej. Pierwsza z nich dotyczy właściwego,  racjonalnego korzystania 
z czynników wytwórczych rolnictwa oraz częstszego sięgania do działalności 
pozarolniczych, natomiast druga odnosi się do właściwego zagospodarowania 
i strategicznego planowania rozwoju obszarów wiejskich27. Wielofunkcyjny 
rozwój obszarów wiejskich to nic innego jak z jednej strony unowocześnianie 
rolnictwa, a z drugiej strony zróżnicowanie wiejskiej gospodarki i przestrzeni,  
a także wykorzystanie obszarów wiejskich dla realizacji różnych pozarolniczych 

24  M. Angowski, Działania samorządów w zakresie wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczo-
ści związanej z turystyką na obszarach wiejskich, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 
nr 705 Ekonomiczne Problemy Usług nr 89”, 2012, s. 8. Za: M. Angowski, Wpływ otoczenia 
na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, Lublin 2005, s. 250.
25  Kierunki rozwoju obszarów wiejskich. Założenia do strategii zrównoważonego rozwoju wsi 
i rolnictwa. Źródło: https://bip.minrol.gov.pl/content/download/29992/162422/version/1/.../
KROW.pdf [dostęp na dzień 27.07.2017 r.]
26  M. Kłodziński, Istota wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich, [w:] Ekonomiczne i społecz-
ne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce, pod red. M. Kłodzińskie-
go i A. Rosnera, Warszawa 1997, s. 41.
27  A. Hopfer, T. Bajerowski, J. Suchta, Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich 
północnowschodniej Polski na przykładzie Warmii i Mazur, [w:] Możliwości wielofunkcyjnego roz-
woju wsi polskiej w kontekście integracji z Unią Europejską. Aspekty regionalne, pod red. A. Stasia-
ka, Warszawa 2000, s. 219.
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funkcji, jak np. nowoczesny przemysł, działalność usługowa i turystyczna, wy-
poczynek i budownictwo.

Na wstępie należy poruszyć kwestię wielofunkcyjności obszarów wiej-
skich i wielofunkcyjności rolnictwa. Otóż oba pojęcia nie są tożsame. Można 
powiedzieć, że wielofunkcyjność rolnictwa wpisuje się w wielofunkcyjność 
obszarów wiejskich. Jest to wynikiem tego, że gospodarka rolna jest częścią 
obszarów wiejskich, która pełniła i wciąż pełni najważniejszą funkcję na prze-
ważającej ich części28.

Pojęcie wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa jest stosunkowo nowe29.  
W Polsce pojęcie to zostało po raz pierwszy wpisane w programy polityki 
rolnej w 1994 r. „Rolnictwo wielofunkcyjne ma za zadanie realizację równocze-
śnie pięciu funkcji: produkcyjnej – dostarczanie odpowiedniej ilości i jakości dóbr  
i usług o charakterze rynkowym i publicznym; ekonomicznej – zapewnienie rol-
nikom akceptowalnych dochodów i cen odbiorcom produktów rolnych; ekologicz-
nej – zachowanie i nienaruszanie równowagi środowiska naturalnego i jakości 
żywności; społecznej – uzyskanie zrozumienia i akceptacji dla poczynań gospodar-
czych rolników przez nierolniczą część społeczeństwa oraz zapewnienie żywotności 
i atrakcyjności obszarów wiejskich; kulturowej – utrzymanie tradycyjnego krajo-
brazu wiejskiego, tożsamości kulturowej wsi i obyczajów regionalnych”30. Wie-
lofunkcyjne rolnictwo to z jednej strony dostarczanie dóbr indywidualnych 
(rynkowych), natomiast z drugiej dóbr publicznych (pozarynkowych). Wie-
lofunkcyjne rolnictwo wiąże się również z systemem zintegrowanej produkcji, 
której celem jest długoterminowa równowaga ekonomiczna gospodarstwa 
rolnego, sprawność techniczna i organizacyjna, wysoka jakość produktów rol-
nych, bezpieczeństwo ekologiczne, czy akceptacja społeczna31.

Wielofunkcyjność jest ponadto związana z dywersyfikacją. Pojęcie dy-
wersyfikacji występuje na gruncie nauk prawnych i nauk ekonomicznych. Dy-
wersyfikacja wiąże się w dużej mierze z gospodarstwem rolnym, a co za tym 
idzie również z produktami rolnymi. Ekonomia definiuje dywersyfikację jako 
prowadzenie działalności innej niż rolnicza z wykorzystaniem zasobów ziemi, 

28  A. Jezierska-Thöle, Rozwój obszarów wiejskich Polski Północnej i Zachodniej oraz Niemiec 
Wschodnich, Toruń 2018, s. 73.
29  Pojęcie wielofunkcyjnego rolnictwa zostało raz pierwszy użyte na konferencji poświęconej 
problemom środowiska i rozwoju w Rio de Janerio w 1992 r., a następnie formalnie przyjęte 
w Agendzie 21.
30  B. Roszkowska-Mądra, Koncepcje rozwoju europejskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, „Go-
spodarka Narodowa nr 10” 2009, s. 92.
31  K. Sobolewska-Mikulska, Charakterystyka powierzchniowa i przestrzenna obszarów wiejskich, 
[w:] Procedury prawno-geodezyjne w gospodarce gruntami na obszarach rolnych, pod red. K. So-
bolewskiej-Mikulskiej, Warszawa 2015, s. 14.
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produkcji i kapitału32. Istotne jest tutaj zróżnicowanie źródeł dochodów wystę-
pujących w gospodarstwie rolnym, a podstawową miarą wielkości ekonomicz-
nej gospodarstw rolnych jest suma standardowych nadwyżek bezpośrednich 
ze wszystkich rodzajów działalności prowadzonych w danym gospodarstwie. 
Wielkość ekonomiczna wyrażana jest w Europejskich Jednostkach Wielkości 
(ESU). W związku z istniejącą konkurencją na rynkach, nie tylko rolnych, 
istotne jest więc podejmowanie elastycznych działań dywersyfikacyjnych, któ-
re pozwolą na uzyskiwanie dużych dochodów33. 

Brak legalnej definicji dywersyfikacji w regulacjach prawnych, powoduje 
to, że nie jest możliwe jednoznaczne określenie celów i kierunków dywersyfi-
kacji34. W doktrynie mówi się, że jest to po prostu działalność pozarolnicza, 
która ma przyczynić się do szeroko pojętej żywotności obszarów wiejskich. 
Jednym z przykładów dywersyfikacji jest agroturystyka. W praktyce natomiast 
o dywersyfikacji możemy mówić w trzech kontekstach. Po pierwsze, jako  
o działalności pozarolniczej podejmowanej obok działalności rolniczej, będą-
cej źródłem dodatkowych dochodów, po drugie, jako o działalności podstawo-
wej, podejmowanej zamiast działalności rolniczej, ale z wykorzystaniem skład-
ników gospodarstwa rolnego, a po trzecie zaś jako o działalności podstawowej, 
prowadzonej w oderwaniu od istniejącego gospodarstwa rolnego35.

Dywersyfikacja stanowi jeden z podstawowych czynników przemian  
w działalności rolniczej, podejmowanych zarówno na szczeblu krajowym, jak  
i unijnym. Należy zauważyć, że dywersyfikacja, jako czynnik rozwoju obsza-
rów wiejskich, wpisuje się w programy rozwoju obszarów wiejskich. Nadmie-
nić należy, iż na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy, tj. ustawy z dnia  
7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środ-
ków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
przewidziano pomoc na działanie „różnicowanie w kierunku działalności 

32  Zob. I. Paluszek, Dywersyfikacja wykorzystania zasobów ziemi w gospodarstwach rolnych  
w Polsce, „Roczniki naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2008,  
t. X. Podobnie I. Sikorska-Wolak, Dywersyfikacja ekonomiczna gospodarstw rolnych jako przejaw 
przedsiębiorczych zachowań rolników, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2011, s. 29-42. 
33  M. Stańko, Problemy prawne dywersyfikacji gospodarstw rolnych w Polsce, SIA 2010, t. VIII, 
s. 154-155.
34  D. Łobos-Kotowska, Działalność rolnicza jako przesłanka uzyskania uprawnienia do płatności, 
SIA 2013, t. XI, s. 69-70.
35  D. Łobos-Kotowska, M. Stańko, Dywersyfikacja działalności rolniczej jako instrument wspie-
rania rozwoju gospodarstwa rodzinnego (na przykładzie agroturystyki), [w:] Prawne mechanizmy 
wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i w innych państwach Unii Europejskiej, pod 
red. P. Litwiniuka, Warszawa 2015, s. 397.
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nierolniczej”. Natomiast zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą z dnia z dnia  
20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środ-
ków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
jednym z działań PROW jest pomoc na „rozpoczęcie pozarolniczej działal-
ności gospodarczej na obszarach wiejskich”36. O wsparcie nie może ubiegać 
się jednostka samorządu terytorialnego, a osoba fizyczna spełniające kryteria 
określone w rozporządzeniu37. Ważne jest to, że wnioskodawca musi spełniać 
warunek braku zarejestrowania działalności gospodarczej w okresie dwóch lat 
poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Ze względu na 
ramy pracy warto zauważyć również, że jednym z warunków uzyskania wspar-
cia jest to, że gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, musi być 
położone w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej, gminy miejsko-wiej-
skiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 000 mieszkańców lub gminy 
miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 000 mieszkańców. 

Skutkiem dywersyfikacji jest rozwój przedsiębiorczości obszarów wiej-
skich, aktywizacja ich mieszkańców, wzrost dochodów ludności wiejskiej, 
ograniczenie bezrobocia oraz możliwość pozostania w miejscu zamieszkania38. 
Niestety wielofunkcyjność nie przynosi samych korzyści. Może powodować 
chaotyczną zabudowę na obszarach wiejskich, niszczenie i przekształcanie śro-
dowiska naturalnego, zanikanie więzi społecznych i tradycji lokalnych, czy 
zaburzanie produkcji rolnej wskutek wyłączania gruntów rolnych z produkcji. 
Mimo tych potencjalnych zagrożeń, wielofunkcyjność jest jedną z szans roz-
woju obszarów wiejskich. Ponadto to władze samorządowe, które najlepiej 
znają swoje terytorium, są w stanie przeciwdziałać powyższym zagrożeniom. 
Przykładem ich zapobiegania jest uchwalenie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, który zgodnie z przepisami prawa jest fakultatywny, 
a w pewien sposób ogranicza samowolę budowlaną, wprowadza ład prze-
strzenny i architektoniczny na obszarach wiejskich. 

36  Art. 3 ust. 1 pkt 6a u.w.r.o.w. 
37  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na ope-
racje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc 
na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016, poz. 1196 ze zm.).
38  M. Stańko, Problemy prawne dywersyfikacji gospodarstw rolnych w Polsce ...  , s. 154.
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Wielofunkcyjność jest gwarantem realizacji koncepcji zrównoważonego 
rozwoju39.  Pojęcie zrównoważonego rozwoju występuje w skali światowej, eu-
ropejskiej i krajowej. Na potrzeby niniejszej pracy uwaga zostanie skupiona 
jedynie na zrównoważonym rozwoju w kontekście obszarów wiejskich i rol-
nictwa. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich opiera się na równowadze 
pomiędzy sferą ekonomiczną, społeczną, kulturową i ekologiczną, a także rów-
nowadze pomiędzy poszczególnymi grupami społeczeństwa, tj. społecznością 
wiejską, władzą publiczną i biznesem (inwestorami)40. Jeśli chodzi o zrówno-
ważony rozwój rolnictwa to powinien on polegać na takim gospodarowaniu 
zasobami naturalnymi i końcowymi produktami rolnymi, aby w przyszłości 
mogli z nich korzystać producenci i konsumenci. Powinna to być produkcja 
rolna niezagrażająca środowisku naturalnemu, a ekonomicznie opłacalna i spo-
łecznie akceptowalna41. Produkcja rolnicza powinna być bowiem w taki spo-
sób prowadzona, aby nie zakłócała naturalnej równowagi występującej w przy-
rodzie, dawała możliwość jej odnawiania się, a także zaspokajała podstawowe 
potrzeby bytowe producentów rolnych i ich rodzin42. 

Rozwój lokalny na obszarach wiejskich planowany przez jednostki samo-
rządu terytorialnego jest właściwym miejscem dla zapoczątkowania zrówno-
ważonego rozwoju. Wynika to z natury samorządu będącego gospodarzem na 
własnym terenie, ale także z nałożonych na niego przez ustawodawcę zadań. 
Tylko samorząd może zagwarantować rozwiązywanie problemów w postaci 
prymatu interesu ogólnospołecznego nad indywidualnym43. Rozwój zrówno-
ważony na obszarach wiejskich polega na odpowiednich działaniach podejmo-
wanych przez jednostki samorządu terytorialnego, tj. na minimalizowaniu zużycia 
naturalnych zasobów, ograniczeniu niszczenia walorów przyrodniczych, za-
chęcaniu ludności wiejskiej do zdobywania nowych kwalifikacji i umiejętności, 
popularyzowaniu wszelkich przejawów przedsiębiorczości oraz promowaniu 

39  Po raz pierwszy definicję zrównoważonego rozwoju przyjęło Zgromadzenie Ogólne Naro-
dów Zjednoczonych w 1983 r. Dokumentem, który zawierał tę definicję był „Our common 
future”  („Nasza wspólna przyszłość”), opublikowany w 1987 r.
40  A. Niewiadomski zwraca uwagę na to, że zrównoważony rozwój obszarów wiejskich reali-
zowany w ramach PROW powinien być zgodny z ochroną środowiska naturalnego w ramach 
formy ochrony przyrody jaką jest Natura 2000. Zob. A. Niewiadomski, Europejska Sieć Eko-
logiczna Natura 2000 a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, SIA 2013, t. XI, s. 293-303.
41  B. Roszkowska-Mądra, Koncepcje rozwoju europejskiego rolnictwa i obszarów wiejskich ...  , 
s. 85.
42  B. Jeżyńska, Proekologiczne instrumenty wsparcia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, 
SIA 2012, t. X, s. 253.
43  M. Lusarczyk, Rola władz lokalnych w społeczno-gospodarczym rozwoju gmin położonych na 
obszarach cennych przyrodniczo, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 705 Eko-
nomiczne Problemy Usług nr 89” 2012, s  165. Za: J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, 
Poznań 2011, s. 213-228.
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dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych obszarów wiejskich44. 
Jest to więc równomierne wypełnianie funkcji rolniczych i pozarolniczych, 
przemysłowych i środowiskowych, turystycznych i społecznych.

Rozwój ekonomiczny obszarów wiejskich jest efektem działalności rolni-
czej i pozarolniczej. „Działalność rolnicza prowadzona w towarowym wymiarze 
wskazuje na konieczność ukształtowania spójnego, szczególnego reżimu gospodar-
czego, jakim jest agroprzedsiębiorczość”.45 Agroprzedsiębiorczość należy rozu-
mieć jako prowadzenie przez określone podmioty działalności wytwórczej 
w rolnictwie. Mocną stroną polskiego rolnictwa są stosunkowo duże zasoby 
gruntów rolnych. Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej o największej 
ogólnej powierzchni gruntów rolnych. Polskie obszary wiejskie charakteryzu-
ją się zróżnicowaniem ekosystemów, co sprzyja rozwojowi bioróżnorodności. 
Ponadto na obszarach wiejskich dokonuje się proces specjalizacji produkcji  
w regionach46. Niestety, nie można zapominać, że negatywnie na obszar wiej-
ski oddziałuje rozdrobniona struktura agrarna oraz niewystarczający poziom 
organizacji rynków rolnych47. Innym problemem polskiego rolnictwa jest tak-
że niechęć osób młodych do przejmowania gospodarstw rolnych po starzeją-
cej się populacji rolników, a także niska podatność na innowacje w rolnictwie 
osób powyżej 55 r. życia48.

Rolnictwo oprócz wytwarzania dóbr indywidualnych, jest ściśle związane 
z dobrami publicznymi (jak np. woda, powietrze, las, czy krajobraz), z których 
korzysta cała społeczność wiejska. Rozsądne korzystanie z tych dóbr prowadzi do 
poprawy warunków życia całego kapitału społecznego wsi.

Drugim wskaźnikiem rozwoju ekonomicznego obszarów wiejskich jest 
działalność pozarolnicza. Działalność pozarolnicza obejmuje min.: turysty-
kę (gastronomię, hotelarstwo), przetwórstwo, handel, ogrodnictwo, usługi 
budowlane, rekreacyjne, czy leśnictwo. Należy zauważyć, że mieszkańcy ob-
szarów wiejskich coraz częściej sięgają do pozarolniczych źródeł utrzymania. 
Dzięki pozarolniczemu zatrudnieniu zwiększa się dochód poszczególnych 

44  M. Lusarczyk, Rola władz lokalnych w społeczno-gospodarczym rozwoju gmin położonych na 
obszarach cennych przyrodniczo, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 705 Eko-
nomiczne Problemy Usług nr 89” 2012, s 165. Za: T. Borys, Wskaźniki zrównoważonego roz-
woju, Białystok 2005, s. 73-114.
45  B. Jeżyńska, Prawna koncepcja agroprzedsiębiorczości, SIA 2017, t. XV, s. 80.
46  Np. w woj. podlaskim dominuje produkcja mleka, w woj. mazowieckim produkcja owo-
ców, w woj. dolnośląskim i opolskim produkcja zbóż.
47  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Źródło: http://www.minrol.
gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020 [dostęp na 
dzień 27.07.2017 r.].
48  W. Knieć, Wspólna Polityka Rolna a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Polski. Analiza 
socjologiczna, Toruń 2012, s. 171.
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osób, a to wpływa na zwiększenie dochodu całej społeczności wiejskiej. Ponad-
to obszary wiejskie stają się bardziej atrakcyjne dla osób spoza tych obszarów, 
powodując wzrost przedsiębiorczości49.

Mimo starań ze strony państwa, jak i jednostek samorządu terytorialnego, 
bezrobocie wciąż istnieje na obszarach wiejskich. Oczywiście sytuacja popra-
wia się, ale o wiele wolniej niż ma to miejsce w miastach. Ciągle zdarza się, że 
członkowie społeczności wiejskich posiadają niskie i niedopasowane do po-
trzeb rynku wykształcenie i kwalifikacje. Ponadto czynnikami różnicującymi 
bezrobocie na obszarach wiejskich jest w dalszym ciągu płeć, ale także region 
zamieszkania. Przeciwdziałać bezrobociu i aktywizować rynek pracy może po-
wiat. Na gruncie ustawy samorządowej jest to jedno z głównych jego zadań50, 
zaś instrumenty rynku pracy uregulowane zostały w ustawie z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy51. Osobom, które 
od lat zajmowały się rolnictwem, nie jest łatwo przyjąć inną ofertę pracy, nie 
tylko z uwagi na własne obawy, ale także ze względu na brak doświadczenia  
i brak stosownych kompetencji do pracy w innym zawodzie. Takie osoby trud-
niej także aktywizować zawodowo na pozarolniczym rynku pracy.

Na niektórych obszarach wiejskich występuje słabo rozwinięta infrastruk-
tura techniczna, która może negatywnie wpływać na jakość życia. Przekłada się 
to na utrudniony dojazd do miejsca pracy poza granicami obszarów wiejskich, 
jak również brak chęci do inwestowania ze strony inwestorów zewnętrznych. 
Głównym problemem jest oczywiście słaba jakość dróg (istnieje wiele dróg nie-
utwardzonych, a pozostałe wymagają modernizacji lub kapitalnego remontu), 
ale również niedostateczne wyposażenie w sieć kanalizacyjną, wodociągową, 
czy gazową52. Inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne należą do priorytetów 
każdej gminy wiejskiej i miejsko-wiejskiej, co związane jest z dążeniem do 
poprawy i zabezpieczenia zdrowotności społeczności lokalnej53. Rośnie też za-
potrzebowanie na sieć teleinformatyczną, w tym przede wszystkim szerokopa-
smową sieć internetową. Rola właściwej infrastruktury na obszarach wiejskich 
sprowadza się głównie do zaspokojenia potrzeb mieszkańców i przedsiębiorstw, 

49  M. Szczurkowska, K. Podawca, B. Gworek, Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich szansą 
dla wsi, „Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych” 2005, nr 28, s. 51.
50  Art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie powiatowym, dalej u.s.p. (Dz. U z 2020, poz. 920 
ze zm.).
51  Dz. U. z 2020, poz. 1409 ze zm. 
52  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Źródło: http://www.minrol.gov.
pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020 [dostęp na dzień 
27.07.2017 r.].
53  W. Kozłowski, Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi, Warszawa 2012,  
s. 19.
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wzrostu popytu na usługi turystyczne, poprawy jakości środowiska naturalne-
go, wzrostu dostępności komunikacyjnej.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych 
gminy. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym54 
zadania te obejmują sprawy, m.in.: gminnych dróg, ulic, mostów, placów 
oraz organizacji ruchu drogowego; wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kana-
lizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości  
i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych; zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; działal-
ności w zakresie telekomunikacji55. 

Gospodarczy rozwój obszarów wiejskich nie zawsze będzie przynosić je-
dynie pozytywne efekty. Negatywnym skutkiem wzrostu gospodarczego jest 
niszczenie środowiska naturalnego56. Obszary wiejskie w Polsce cechuje duża 
różnorodność biologiczna, wiele cennych gatunków flory i fauny, zróżnico-
wanie krajobrazu oraz wiele siedlisk przyrodniczych57. Dlatego tak ważna jest 
równowaga między wzrostem gospodarczym a zachowaniem specyfiki obsza-
ru wiejskiego. 

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania stwierdzić należy, iż wskaźnikami 
ekonomicznego rozwoju obszarów wiejskich są: poziom działalności rolniczej i po-
zarolniczej, stopień bezrobocia oraz infrastruktura obszaru wiejskiego58.

Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na rozwój obszaru wiejskiego jest 
czynnik społeczny. Społeczność wiejska w Polsce charakteryzuje się szczegól-
nym kapitałem społecznym. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu, to rolnictwo było 
dominującym elementem życia na wsi. Z pokolenia na pokolenie społeczność 
wiejska zajmowała się rolnictwem, a więc cykl życia całego obszaru wiejskiego 
wraz z zamieszkującą go społecznością był uzależniony od cyklu pracy na roli. 
Obecnie jest inaczej. Wiele osób zamieszkujących obszary wiejskie zawodowo 
zajmuje się inną dziedziną gospodarki niż rolnictwo. Natomiast w dalszym 
ciągu można dostrzec solidarność społeczną i poczucie odpowiedzialności za 
swoje otoczenie.

54  Dz. U. z 2020, poz. 713 ze zm., dalej u.s.g.
55  Art. 7 ust. 1 pkt. 2, 3, 3a u.s.g. 
56  G. Krzyminiewska, Kultura ekonomiczna mieszkańców obszarów wiejskich. Problemy – prze-
kształcenia – wyzwania, Toruń 2013, s. 11.
57  M. Gwiazdowicz, Środowisko przyrodnicze na obszarach wiejskich – zagrożenia i szanse, 
[w:] Rozwój obszarów wiejskich w Polsce, pod red. B. Kłos, D. Stankiewicz, Warszawa 2010,  
s. 256.
58  A. Rosner, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów 
wiejskich a dynamika przemian, [w:] Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obsza-
rów wiejskich w Polsce, pod red. M. Stanny, M. Drygasa, Warszawa 2010, s. 13.
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Mieszkańcy obszarów wiejskich są szczególnie zaangażowani w działania 
lokalne. Chodzi przede wszystkim o uczestnictwo w związkach, zespołach, 
klubach, stowarzyszeniach, czy lokalnych kołach zainteresowań. Szczegól-
nie dużą aktywność społeczną przejawiają w pracy w ochotniczych strażach 
pożarnych59. Co ciekawe, chętniej biorą udział w wyborach lokalnych niż  
w krajowych. Wynika to z faktu, iż chcą mieć realny wpływ na kształt swojego 
wiejskiego otoczenia. 

Elementem czynnika społecznego mającym wpływ na rozwoju obsza-
rów wiejskich, a niekiedy stanowiącym barierę dla ich rozwoju jest edukacja60. 
Przez długi okres czasu możliwość ukończenia szkoły wyższej pozostawała je-
dynie w zasięgu osób ambitnych i uzdolnionych, które swoją przyszłość wiązały  
z aglomeracją miejską61. Obecnie wiele się zmieniło, ale pomimo ciągłej popra-
wy, poziom wykształcenia ludności na wsi jest znacznie niższy niż mieszkań-
ców miast. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka, główne z nich to: gorsza 
dostępność szkół (nierzadko oddalonych o kilkanaście kilometrów od miejsca 
zamieszkania), niższy standard wyposażenia szkół, brak zajęć pozalekcyjnych, 
ale także mentalność, tradycja, czy niższe aspiracje edukacyjne.

Co do zasady podmiotami powołanymi do prowadzenia szkół i placó-
wek są jednostki samorządu terytorialnego. Gmina ma obowiązek zakładać  
i prowadzić publiczne przedszkola i szkoły podstawowe. Ponadto gmina może 
również założyć placówkę doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne. 
Takie działanie znacznie zwiększyłoby jakość kształcenia uczniów na obsza-
rach wiejskich. Powiat, do czasu reformy w oświacie, zajmował się głównie 
szkolnictwem ponadgimnazjalnym. Szkolnictwo wyższe natomiast należy do 
województwa. Jednakże należy mieć na uwadze fakt, że szkoły wyższe zlokali-
zowane są raczej na obszarach miast niż na obszarach wiejskich.

Procesy demograficznie mają również wpływ na kształt społeczny obszaru 
wiejskiego. Na obszarach wiejskich wciąż występuje większy przyrost natural-
ny niż w miastach, aczkolwiek na obu terenach mamy do czynienia ze starzeją-
cym się społeczeństwem. Ponadto zauważyć należy, że na tych obszarach wiej-
skich, które wciąż pozostają monofunkcyjne, występuje niski odsetek ludności, 

59  J. Osiecka-Chojnacka, B. Kłos, Kapitał ludzki i kapitał społeczny na obszarach wiejskich,  
[w:] Rozwój obszarów wiejskich w Polsce, pod red. B. Kłos, D. Stankiewicz, Warszawa 2010, s. 78.
60  E. Kacprzak, Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego i społecznego na obszarach wiej-
skich woj. Wielkopolskiego, [w:] Kapitał ludzki i kapitał społeczny w procesie rozwoju obszarów 
wiejskich, pod red. W. Kamińskiej, K. Heffnera, Warszawa 2010, s. 179.
61  J. Domalewski, Edukacja a procesy rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Przestrzenne, społecz-
no-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce, pod red. M. Stanny, M. Drygasa, 
Warszawa 2010, s. 181.
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natomiast obszary wielofunkcyjne cieszą się większą liczbą mieszkańców. Co-
raz częściej występują także migracje osób z miast na wieś. Jednak większy 
napływ ludności miejskiej zauważalny jest na obszarach wiejskich będących 
w bliskim sąsiedztwie z aglomeracją miejską. 

Kapitał społeczny jest dobrobytem społeczności wiejskiej jako całości,  
a nie poszczególnych osób. Jest to system powiązań, opartych na wspólnym 
działaniu, wspólnym zaufaniu i wspólnych normach, tworzący spójne i efek-
tywne społeczeństwo wiejskie62. Można powiedzieć, iż właściwy kapitał spo-
łeczny stanowi siłę napędową rozwoju obszarów wiejskich63.

Wskaźnikami społecznego rozwoju obszarów wiejskich są: zbiorowa go-
towość do działania dla dobra społeczności (tzw. wskaźnik działań zbioro-
wych),64 edukacja oraz demografia65.

Na kształt obszaru wiejskiego wpływ ma także kapitał ludzki. Kapitał 
Ludzki, zgodnie z definicją zawartą w Programie Operacyjnym Kapitał Ludz-
ki na lata 2007-2013, to: „zasób wiedzy, umiejętności oraz potencjału za-
wartego w każdym człowieku i w społeczeństwie jako całości, określającym 
zdolność do pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości tworzenia 
nowych rozwiązań”66. Ponadto w programie możemy znaleźć informacje, iż 

„w bezpośredniej korelacji z kapitałem ludzkim pozostaje kapitał społeczny, 
oznaczający zasoby umiejętności, informacji, kultury, wiedzy i kreatywności 
jednostek oraz związki pomiędzy ludźmi i organizacjami”. Próbę zdefiniowa-
nia kapitału ludzkiego podjęło także wielu przedstawicieli doktryny67. Najo-
gólniej jednak można powiedzieć, że kapitał ludzki może w sposób pośredni,  
 
 

62  A. Miszczuk, Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich woj. Lubelskiego, 
[w:] Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich, pod red. W. Kamińskiej,  
K. Heffnera, Warszawa 2010, s. 146.
63  W. Knapik, M. Kowalska, Zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce na tle procesów spo-
łeczno- ekonomicznych i demograficznych, „Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych” 2014, 
nr 1, s. 46.
64  Z. Makieła, K. Rejman, Kapitał ludzki i społeczny a rozwój społeczny na obszarach wiejskich 
woj. Podkarpackiego, [w:] Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich, pod 
red. W. Kamińskiej, K. Heffnera, Warszawa 2010, s. 101.
65  A. Rosner, Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich, [w:] Rozwój obszarów wiejskich  
w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki, pod red. I. Nurzyńskiej, M. Drygasa, Warszawa 
2011, s. 158.
66  Źródło: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/122f94288d06253051162741c-
cd05147.pdf. [dostęp na dzień 27.07.2017 r.]
67  Zob. G. Łukasiewicz, Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawiedliwość, Warszawa 2009, 
s. 20; M. S. Szczepański, Yappiszoneria, Karosi i ludzie z sieci, [w:] Polska szkoła: edukacja  
a rozwój lokalny i regionalny, pod red. D. Czakon, J. Kosmali, M. S. Szczepańskiego, Katowice 
2001, s. 11.
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a niekiedy bezpośredni, oddziaływać na rozwój całej społeczności lokalnej  
i rozwój społeczny obszarów wiejskich68.

Kapitał ludzki społeczności wiejskich powinien być powiększany nie tyl-
ko na skutek rozwoju osobistego poszczególnych osób, ale także dzięki stara-
niom jednostek samorządu terytorialnego. Działania te powinny obejmować 
inwestycje w: poszczególne osoby (szkolenia, kursy), edukację (zwiększenie 
liczby szkół i jakości edukacji na obszarach wiejskich), infrastrukturę i no-
woczesną technologię (budowę zespołów rekreacyjnych, kulturalnych i nauko-
wo-badawczych, dostęp do szybkiego internetu). Dzięki środkom unijnym 
realizacja tych działań jest w dużej mierze ułatwiona69.

Wskaźnikami ludzkiego rozwoju obszarów wiejskich są: potencjał, wro-
dzone i nabyte umiejętności oraz postawy, wykształcenie, kompetencje cywili-
zacyjne, czy zaangażowanie samorządu terytorialnego.

Warto zwrócić uwagę na to, że inwestowanie w kapitał ludzki pozwoli 
zbudować kapitał społeczny obszarów wiejskich tylko wtedy, gdy nastąpi jego 
akceptacja przez wszystkich członków społeczności wiejskiej70.

Coraz częściej rozwój obszaru wiejskiego zależy od działań promocyj-
nych. Turyści, mieszkańcy wsi, ale zwłaszcza inwestorzy powinni być przez 
media zachęcani do działań na rzecz obszarów wiejskich71. Przykładem takie 
medialnego marketingu terytorialnego jest wschodni szlak rowerowy tzw. 
Green Velo, przebiegający w znacznej części przez obszary wiejskie, którego 
walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne były reklamowane w spocie te-
lewizyjnym72. Wspomnieć jedynie wypada, że budowa Wschodniego Szlaku 
Rowerowego Green Velo realizowana była w ramach projektu „Trasy rowe-
rowe w Polsce Wschodniej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój 
Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój 

68  M. S. Szczepański, Yappiszoneria, Karosi i ludzie z sieci ... ,  s. 11.
69  J. Osiecka-Chojnacka, B. Kłos, Kapitał ludzki i kapitał społeczny na obszarach wiejskich ... ,  
s. 84.
70  B. Fedyszak-Radziejowska, Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian na polskiej wsi a proces 
jej „demarginalizacji”, [w:] Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na ob-
szarach wiejskich, pod red. A. Rosnera, Warszawa 2005, s. 151.
71  E. Jaska, Media a instrumenty marketingu terytorialnego, [w:] Rozwój obszarów wiejskich –  
wizerunek medialny, pod red. K. Krzyżanowskiej, Warszawa 2009, s. 29.
72  Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo jest najdłuższym, spójnie oznakowanym szlakiem ro-
werowym w Polsce. Przebiega głównie po asfaltowych drogach publicznych o niskim natężeniu 
ruchu pojazdów, przez obszar pięciu województw leżących we wschodniej części kraju: warmiń-
sko-mazurskiego (397 km), podlaskiego (598 km), lubelskiego (414 km), podkarpackiego (459 
km) i świętokrzyskiego (210 km). Więcej na temat Green Velo zob. https://greenvelo.pl/ [stan 
na dzień 27.07.2017 r .].
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potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy 
rowerowe.

Trudno założyć jeden model rozwoju obszarów wiejskich. Oprócz tego, 
że obszary wiejskie różnią się od miast, to ponadto różnią się same od siebie. 
Każdy obszar wiejski wymaga zastosowania przez jednostkę samorządu tery-
torialnego odpowiedniej strategii rozwoju, która uwzględni regionalne uwa-
runkowania i w optymalny sposób wykorzysta wszystkie zasoby. Bez działania 
jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza gminy, nie możemy mówić 
o jakimkolwiek rozwoju obszarów wiejskich. Gmina, jako podmiot polityki 
rozwoju, ma obowiązek podejmować nowe wyzwania i ponosić za nie od-
powiedzialność. To ona ma służebny charakter względem członków swojej 
wspólnoty. Jest zaangażowana koncepcyjnie i decyzyjnie w procesy rozwoju 
obszarów wiejskich73.

Zrównoważony rozwój, wielofunkcyjność, zaangażowanie jednostek 
samorządu terytorialnego i konkurencyjność obszarów wiejskich to główne 
aspekty wpływające na rozwój obszarów wiejskich. Należy zgodzić się z do-
kumentem strategicznym opracowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi „obszary wiejskie powinny stać się atrakcyjnym miejscem pracy, 
zamieszkania, wypoczynku i prowadzenia działalności rolniczej lub pozarol-
niczej, z zachowaniem unikalnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych 
i kulturowych tych terenów dla przyszłych pokoleń. Należy dążyć równole-
gle do unowocześniania rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz rozwijania 
przedsiębiorczości poza rolnictwem. Mieszkańcy obszarów wiejskich powinni 
uzyskać szeroki dostęp do edukacji, zatrudnienia, służby zdrowia, dóbr kul-
tury i nauki, narzędzi społeczeństwa informacyjnego i niezbędnej infrastruk-
tury technicznej w odpowiednim standardzie”74. Wszystkie rodzaje kapitałów 
obszarów wiejskich (ekonomiczny, społeczny, ludzki, kulturowy) są od siebie 
zależne i mają zdolność do wzajemnej stymulacji75, zaś rola jednostek samo-
rządu terytorialnego w ich rozwoju wydaje się nie do przecenienia. 

73  S. Prutis, Pozycja ustrojowa samorządu terytorialnego a rozwój obszarów wiejskich (dysfunkcje 
i bariery prawne), [w:] Samorząd terytorialny w procesie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich. 
25 lat doświadczeń. Nowe wyzwania, pod red. P. Litwiniuka, Warszawa 2015, s. 165.
74  Kierunki rozwoju obszarów wiejskich. Założenia do strategii zrównoważonego rozwoju wsi 
i rolnictwa. Źródło: https://bip.minrol.gov.pl/content/download/29992/162422/version/1/.../
KROW.pdf [dostęp na dzień 27.07.2017 r.]
75  W. Knapik, M. Kowalska, Zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce na tle procesów społecz-
no- ekonomicznych i demograficznych ... ,  s. 53.
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3. Polityka rozwoju obszarów wiejskich

 3.1. Polityka rozwoju 

Wprowadzenie do problematyki rozwoju obszarów wiejskich wymaga 
poruszenia kwestii polityki rozwoju w ogóle. W Polsce podstawą prawną pro-
wadzenia polityki rozwoju jest ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach pro-
wadzenia polityki rozwoju76. Ustawa ta wprowadza legalną definicję polityki 
rozwoju, zgodnie z którą przez politykę rozwoju rozumie się zespół wzajem-
nie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia 
trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej, 
regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz 
tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej77. 
Polityka rozwoju obejmuje więc wielopłaszczyznowe działania mające wpływ 
przede wszystkim na sferę gospodarczą i społeczną kraju, regionu, jak i mniej-
szych jednostek terytorialnych. W odniesieniu jednak do polityki rozwoju ob-
szarów wiejskich ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ma ograni-
czone zastosowanie78. 

W kontekście tematu pracy, a mianowicie jednostek samorządu teryto-
rialnego będących beneficjentami środków Unii Europejskiej na wspieranie 
rozwoju obszarów wiejskich, istotne jest przedstawienie ich wpływu na kształt 
polityki rozwoju w ogóle.

 Zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, krajową po-
litykę rozwoju prowadzi m.in. samorząd gminny, powiatu i województwa79. 
Polityka rozwoju realizowana jest na podstawie strategii rozwoju, programów 
i dokumentów programowych (umów partnerstwa i programów służących jej 
realizacji). Jednostki samorządu terytorialnego biorą udział w polityce rozwoju 
poprzez konsultacje i opinie. Otóż projekty strategii rozwoju po pierwsze, kon-
sultowane są z jednostkami samorządu terytorialnego, a po drugie, jednostki te 
mogą w terminie 35 dni od dnia ogłoszenia informacji o konsultacjach wyrazić 

76  Dz. U z 2019, poz. 1295 ze zm.
77  Art. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
78  Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju: ustawy nie stosuje 
się do programów realizowanych z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, 
z wyłączeniem przepisów rozdziałów 1, 2, 2b i 7 oraz przepisów art. 14e, art. 14f, art. 14g ust. 
1, 2 i 4, art. 14h, art. 14j i art. 14l, a w przypadku programu realizowanego z wykorzystaniem 
środków: pkt 1) Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – tak-
że z wyłączeniem art. 14kc i art. 14kd.
79  Oprócz jednostek samorządu terytorialnego politykę rozwoju w Polsce prowadzi także Rada 
Ministrów i związek metropolitalny.
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swoją opinię dotyczącą projektu. Ustawa nie wskazuje jednak formy, w jakiej 
opinia ta miałaby zostać wyrażona. W związku z powyższym przyjąć należy, iż 
opinia ta może mieć formę ustną, pisemną, czy elektroniczną. Jedynie ogłosze-
nie dotyczące konsultacji mogłoby ograniczać lub wskazywać formę wyrażania 
przedmiotowej opinii. Ponadto nadmienić należy, iż konsultacje mają charak-
ter obligatoryjny, natomiast opinia jest fakultatywna. Jej nieprzedstawienie 
oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia i nie pociąga za sobą konsekwencji 
prawnych. Niestety pod względem mocy prawnej zarówno konsultacje, jak 
i opinie nie mają wiążącego charakteru dla podmiotów opracowujących pro-
jekty strategii i podmiotów je uchwalających. Podmioty opracowujące pro-
jekty strategii mają jedynie obowiązek ustosunkować się do uwag zgłaszanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego, odpowiednio je uzasadniając. War-
to również zauważyć, że jednostki samorządu terytorialnego mogą brać też 
udział w spotkaniach i konferencjach dotyczących projektów strategii rozwo-
ju, które są przedłużeniem etapu konsultacyjno-opiniodawczego.

Ciągłość i spójność polityki rozwoju zapewni jedynie współdziałanie 
wszystkich trzech jednostek samorządu terytorialnego. Ustawodawca traktuje 
gminę i powiat jako podmioty wykonujące podstawowe zadania mające na 
celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, natomiast województwo 
jako podmiot wykonujący zadania prorozwojowe80. W ustawie o samorzą-
dzie gminnym i w ustawie o samorządzie powiatowym możemy jedynie zna-
leźć sformułowanie, zgodnie z którym, organ uchwałodawczy tych jednostek 
przyjmuje programy rozwoju,81 a organ wykonawczy opracowuje programy 
rozwoju82. Natomiast zgodnie z ustawą o samorządzie województwa samo-
rząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa 
się wiele działań83. Ponadto określa strategię rozwoju województwa, uwzględ-
niającą w szczególności takie cele jak: pielęgnowanie polskości oraz rozwój 
i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej miesz-
kańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej; pobudzanie 
aktywności gospodarczej; podnoszenie poziomu konkurencyjności i inno-
wacyjności gospodarki województwa; zachowanie wartości środowiska kul-
turowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń; 
kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego84. Ustawodawca posługuje się 

80  K. Wlaźlak, Rozwój regionalny jako zadania administracji publicznej, Warszawa 2010, s. 186.
81  Art. 18 ust. 2 pkt 6a u.s.g. i art. 12 pkt 9a u.s.p.
82  Art. 30 ust. 2 pkt 1a u.s.g. i art. 32 ust. 2 pkt 2a u.s.p.
83  Katalog tych działań znajduje się w art. 11 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2020, poz. 1668 ze zm.), dalej u.s.w.
84  Art. 11 ust. 1 u.s.w.
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zwrotem „w szczególności” pozostawiając w ten sposób samorządowi woje-
wództwa „wolną rękę” przy wyborze i późniejszej realizacji określonych celów.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na art. 12 ust. 1 ustawy o samorzą-
dzie województwa, zgodnie z którym, samorząd województwa, przy formuło-
waniu strategii rozwoju województwa i realizacji polityki jego rozwoju, współ-
pracuje m.in. z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru 
województwa oraz z samorządem gospodarczym i zawodowym. To pokazuje, 
że polityka rozwoju województwa powinna być kompatybilna z polityką po-
zostałych jednostek samorządu. To jednak nie wszystko. Polityka rozwoju wo-
jewództwa musi także odpowiadać średniookresowej strategii rozwoju kraju, 
krajowej strategii rozwoju regionalnego, strategiom ponadregionalnym oraz 
koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju85. W związku z powyższym 
przy podejmowanych działaniach prorozwojowych aktualne są więc takie za-
sady jak zasada partnerstwa, programowania, spójności, czy subsydiarności86.

W ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju znajduje się rozdział 
dotyczący polityki miejskiej. W tym miejscu nasuwa się więc pytanie, dlaczego 
polski ustawodawca nie wprowadził do ustawy rozdziału dotyczącego polityki 
wiejskiej? Czy założył, że istnieją wystarczające uregulowania prawne dotyczą-
ce obszarów wiejskich, że nie trzeba ich wprowadzać do ogólnej regulacji doty-
czącej polityki rozwoju? Czy miał na to również wpływ fakt, że w stosunku do 
obszarów wiejskich, ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ma ogra-
niczone zastosowanie? W ocenie Autorki rozdział dotyczący polityki wiejskiej, 
czy też szerzej polityki rozwoju obszarów wiejskich mógłby zostać wprowadzo-
ny, zważywszy na to, że składniki definicji polityki miejskiej mogłyby odpo-
wiadać definicji polityki wiejskiej. I tak próbując przełożyć definicję polityki 
miejskiej na definicję polityki wiejskiej, polityka wiejska stanowiłaby zespół 
działań prawnych, finansowych i planistycznych na rzecz zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich, mających na celu wykorzystanie ich potencjału  
w procesach rozwoju kraju, wzmocnienie zdolności obszarów wiejskich do 
pobudzania wzrostu gospodarczego i tworzenia trwałych miejsc pracy oraz po-
prawy jakości życia mieszkańców. Wiele mówi się na temat „polityki rozwoju 
obszarów wiejskich”, natomiast żaden akt prawny nie definiuje tego sformu-
łowania. Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju natomiast definiuje 
termin krajowej polityki miejskiej, o której wspomina się rzadko. 

85  Art. 12 ust. 1d u.s.w.
86  Więcej na temat zasad unijnej polityki regionalnej zob. R. Cybulska, Kontrakt wojewódzki. 
Studium administracyjnoprawne, Warszawa 2012, s. 28-31.



38

ROZDZIAŁ I

 3.2. Europejska polityka rozwoju obszarów wiejskich

Polska polityka rozwoju obszarów wiejskich wiąże się nierozerwalnie  
z europejską polityką rozwoju obszarów wiejskich, która wciąż się zmienia  
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR)87. Początkowo Wspólna Polityka 
Rolna nie interesowała się rozwojem obszarów wiejskich, skupiała się tylko 
na działalności rolniczej, przetwórstwie rolno-spożywczym i na funkcjono-
waniu rynku rolnego. Dopiero z biegiem czasu wprowadzono dodatkowe in-
strumentarium wsparcia, jak np. programy rolno-środowiskowo-klimatyczne 
i podkreślano znaczenie rozwoju obszarów wiejskich88. Nie zmienia to jednak 
faktu, że WPR jest systemem o uniwersalnych celach, który wraz z rozwojem 
państw i społeczeństw, już dawno wykroczył swoim zainteresowaniem poza 
produkcyjne funkcje rolnictwa89. WPR podejmuje wciąż nowe wyzwania wy-
magające długoterminowych strategii dotyczących kształtu rolnictwa i obsza-
rów wiejskich w państwach unijnych90.

Od 1 maja 2004 r. prawo unijne jest częścią prawa krajowego. Jest to 
szczególnie zauważalne w prawie rolnym, gdzie większa część uchwalanych 
europejskich aktów prawnych dotyczy tej dziedziny prawa. Recepcja regulacji 
europejskich może odbywać się na 3 sposoby. Po pierwsze, recepcja może mieć 
charakter bezpośredni, tj. przepisy europejskie są wprost stosowane w prawie 
polskim. Po drugie, na zasadzie harmonizacji, do polskich aktów prawnych 
wprowadzane są pojęcia występujące w europejskich aktach prawnych albo 
też polski akt prawny odwołuje się w swojej treści do aktu prawa europejskie-
go. Po trzecie, polski ustawodawca ma możliwość budowania nowych pojęć 
prawnych i modyfikowania już istniejących na podstawie europejskich aktów 
prawnych91. 

Polska jest jednym z państw europejskich, na którego terytorium do-
minują obszary wiejskie92. W związku z powyższym potrzebuje ciągłego 

87  A. Niewiadomski, Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. – wybrane problemy prawne, SIA 2015, 
t. XIII, s. 117.
88  M. Jabłoński, Prawno-finansowe aspekty polityki państwa w zakresie rozwoju rolnictwa i ob-
szarów wiejskich w Polsce, Warszawa 2010, s. 35.
89  B. Reynolds Pacheco de Carvalho, Finance, regulation and efficiency of farms, [w:] Achie-
vements and challenges in the food sector and rural areas during the 10 years after EU enlargement, 
pod red. A. Kowalskiego, M. Wigier, M. Bułkowskiej, Warsaw 2014, s. 17.
90  Pierre-Yves Lelong, S. Filipek-Kazimierczak, J. Pawłowska-Tyszko, Flexible adaptation of 
farms to the requirements of the CAP in the new financial perspective after 2014, [w:] The new 
solutions of the CAP 2013+ to the challenges of the EU member states agriculture, pod red. A. Ko-
walskiego, M. Wigier, M. Bułkowskiej, Warsaw 2013, s. 28.
91  P. Czechowski, A. Niewiadomski, Wybrane pojęcia i konstrukcje prawa rolnego w perspekty-
wie europejskiego prawa rolnego, SIA 2013, s. XI, s. 25-26.
92  Ponad 90% terytorium Polski stanowią obszary wiejskie.



39

ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE

dofinansowania w celu ich rozwoju, które uzyskuje głównie ze strony Unii 
Europejskiej. Problematyka obszarów wiejskich w unijnej polityce rolnej po-
jawiła się w latach 70. XX wieku, jednakże instrumentarium pomocy było 
stosunkowo niewielkie. Wtedy to również wprowadzono obowiązek ewaluacji 
wszystkich podejmowanych działań związanych z rolnictwem, a finansowa-
nych z budżetu Wspólnoty93. Dopiero z początkiem lat 90. XX wieku zaczęto 
zauważać konieczność wsparcia obszarów wiejskich postrzeganych jako kon-
glomerat warstw: przestrzennej, gospodarczej i społecznej. Na kształt polityki 
rozwoju obszarów wiejskich wpłynął m.in. plan Mansholta, reforma McSha-
ry’ego, deklaracja z Cork, Agenda 2000, reforma Fischlera oraz tzw. reforma 

„health check”. Na potrzeby niniejszej pracy powyższe reformy zostaną przed-
stawione jedynie w postaci koniecznej do zrozumienia istoty kształtowania się 
polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Pierwszą fazę zmian w sferze obszarów wiejskich objął plan Mansholta94 
z 1968 r. Plan ten przewidywał zmniejszenie powierzchni gruntów rolnych 
wykorzystywanych do produkcji rolniczej poprzez racjonalne zarządzanie go-
spodarstwem rolnym, w tym zmniejszenie zatrudnienia w rolnictwie95. W tym 
celu wprowadzono szkolenia ułatwiające przekwalifikowanie się, premie pie-
niężne i renty strukturalne. Pojawił się również pomysł wcześniejszych eme-
rytur rolniczych. Ludność wiejska miała więc zdobyć alternatywne źródło do-
chodu w celu osiągnięcia satysfakcji ekonomicznej96. Reforma ta wpłynęła na 
kształt kapitału społecznego obszarów wiejskich.

Reforma McSharry’ego97 z 1992 r. wprowadziła zmianę w priorytetach 
WPR dostrzegając potrzebę ochrony środowiska naturalnego na terenach 
wiejskich. Producenci rolni mieli zacząć pełnić podwójne funkcje: funkcję do-
starczyciela żywności oraz funkcję gwaranta ochrony walorów przyrodniczych  
i krajobrazowych na obszarach wiejskich98. Można powiedzieć, że podejście to 
było punktem odniesienia dla koncepcji zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich.

93  Ewaluacja ta obejmie później programy rozwoju obszarów wiejskich, zob. B. Wieliczko, 
System oceny polityki Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich z zasady dobrego zarządzania, 
Warszawa 2010, s. 44 i nast.
94  Sicco Mansholt – Europejski Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 1958-1972.
95  D. Milanowska, Renty strukturalne jako instrument prawny wspólnej polityki rolnej Unii Eu-
ropejskiej, Warszawa 2012, s. 20.
96  A. Wrzochalska, Human capital in rural areas in Poland ten years after the EU accession, farms, 
[w]: Achievements and challenges in the food sector and rural areas during the 10 years after EU 
enlargement, pod red. A. Kowalskiego, M. Wigier, M. Bułkowskiej , Warsaw 2014, s. 187-188.
97  Ray MacSharry – Europejski Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 1989-1992.
98  D. Milanowska, Renty strukturalne jako instrument prawny wspólnej polityki rolnej Unii Eu-
ropejskiej ... , s. 23.
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W 1996 r. na konferencji w irlandzkim Cork99 podpisano deklarację 
zawierającą najważniejsze postulaty dla polityki rozwoju obszarów wiejskich, 
stwierdzono m.in., że: „należy przekształcić obszary wiejskie tak, by stały się 
bardziej atrakcyjne dla ludzi tam żyjących i pracujących (…) trzeba aktyw-
nie promować zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w kontekście mię-
dzynarodowym (…)”,100 „we wszystkich strategiach związanych z rozwojem 
wsi należy uwzględniać konieczność ochrony środowiska naturalnego (…) 
polityka rozwoju wsi powinna promować model rozwoju, który nie narusza 
charakteru i uroku wiejskiego krajobrazu Europy (…) polityka rozwoju wsi  
w kwestiach legislacyjnych musi zostać radykalnie uproszczona”101. 

Zanim formalnie zatwierdzono dwufilarową strukturę Wspólnej Po-
lityki Rolnej, podejmowano większe lub mniejsze próby natury politycznej, 
koncepcyjnej i operacyjnej, które miały na celu wdrożenie kompleksowego 
podejścia do zarządzania rozwojem obszarów wiejskich102. Radykalną zmia-
ną we Wspólnej Polityce Rolnej była tzw. Agenda 2000103, która nie tylko 
przygotowywała rynek rolny na przyjęcie nowych państw członkowskich, ale 
także kładła duży nacisk na bezpieczeństwo żywności i ochronę środowiska 
naturalnego104. Ponadto Agenda przybliżała kwestie dotyczące wielofunk-
cyjnego charakteru obszarów wiejskich, wskazując na zmniejszającą się rolę 
sektora rolnego i wzrost jego roli pozaprodukcyjnej105. Zgodnie z jej zało-
żeniami rozwój obszarów wiejskich objęty został II filarem WPR, a szczegó-
łowe kwestie dotyczące obszarów wiejskich zostały ujęte w Rozporządzeniu 
Rady nr 1257/1997 z 17 maja 1997 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 

99  W dniach 5-6 września 2016 r. w Cork odbyła się kolejna konferencja zatytułowana: „Cork 
2.0”, której celem był przegląd i aktualizacja polityki rozwoju obszarów wiejskich. Zgodnie  
z nowymi założeniami polityka rozwoju obszarów wiejskich powinna podążać w kierunku: pro-
mowania dobrobytu na obszarach wiejskich, wzmacniania łańcuchów wartości, inwestowania 
w rentowność i żywotność, a także ochrony środowiska na obszarach wiejskich, zarządzania 
zasobami naturalnymi, wspierania działań w dziedzinie klimatu, zwiększania wiedzy i innowa-
cji, ulepszenia zarządzania na obszarach wiejskich, a także poprawy skuteczności i rozliczalno-
ści. Źródło: https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/cork-declaration_pl.pdf [dostęp na dzień 
17.10.2017 r.].
100  W. Knieć, Wspólna Polityka Rolna a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Polski. Ana-
liza socjologiczna ..., s. 87.
101  J. Kowalski, Z. Ślusarczyk, Unia Europejska. Proces integracji europejskiej i zarys problematy-
ki instytucjonalno- prawnej, Warszawa-Poznań 2006, s. 199.
102  M. Michalewska-Pawlak, Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich w Polsce w warunkach 
integracji europejskiej, Warszawa-Wrocław 2015, s. 90.
103  Przyjęta podczas szczytu Rady Europejskiej w Berlinie na przełomie 24/25 marca 1999 r.
104  M. Adamowicz, Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. Doświadczenia - problemy, per-
spektywy, [w:] Dostosowanie podstawowych rynków rolnych w Polsce do integracji z Unią Europej-
ską, pod red. M. Adamowicza, Warszawa 1999, s. 60.
105  P. Bajek, W. Chmielewska-Gill, E. Glejbowicz, A. Jaworowska, A. Poślednik, T. Wołek, 
WPR Nowoczesna polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Warszawa 2007, s. 68.
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wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) 
oraz zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia106.  

Dalsze zmiany to tzw. reforma Fischlera107 przyjęta w Luksemburgu  
w czerwcu 2003 r. Celem reformy było wzmocnienie II filara WPR w ten spo-
sób, że dopłaty bezpośrednie przestały być uzależnione od poziomu produkcji, 
a ich wypłata mogła nastąpić jedynie wtedy, gdy spełnione zostaną określo-
ne warunki rolno-środowiskowe. W ten sposób miały powstać oszczędności  
w I filarze, które będą mogły zostać przekazane na rzecz II filara108. 

Inicjatorem debaty na temat przyszłości WPR określanej mianem „health 
check” była Komisja Europejska, która w 2008 r. zainicjowała przegląd ostat-
nio dokonanych reform i efektów jakie one przyniosły. Zdefiniowała ponad-
to nowe wyzwania stojące przed Wspólną Polityką Rolną i przed obszarami 
wiejskimi, a mianowicie: postępujące zmiany klimatyczne, energia odnawialna, 
gospodarka wodna, różnorodność biologiczna oraz innowacyjność109. 

 3.3. Polityka rozwoju obszarów wiejskich w Polsce,  
 ze szczególnym uwzględnieniem pozycji  
 jednostek samorządu terytorialnego

Na kształt i rozwój obszarów wiejskich zasadniczy wpływ miały (i wciąż 
mają) fundusze pochodzące z Unii Europejskiej. Programy unijne dawały  
(i dają) możliwość skorzystania z różnego rodzaju przedsięwzięć mających 
wpływ na wiele aspektów życia obszarów wiejskich. Beneficjentem większo-
ści proponowanych działań była osoba fizyczna: rolnik, osoba prowadząca 
gospodarstwo rolne, osoba podejmująca działalność rolniczą itp. Jednakże to 
jednostka samorządu terytorialnego, przede wszystkim gmina, miała (i w dal-
szym ciągu ma) znaczący wpływ na rozwój obszarów wiejskich. W tej części 
pracy przedstawiona zostanie polityka rozwoju obszarów wiejskich, w okresie 
tuż przed, jak i po akcesji Polski do Unii Europejskiej, uwzględniająca per-
spektywę szczególnej kategorii beneficjenta, jakim jest jednostka samorządu 
terytorialnego.

Mimo, iż większość działań na rzecz obszarów wiejskich podejmowana 
była na gruncie unijnym i na gruncie państw członkowskich Unii, to jednak 

106  Dz. Urz. UE. L 160.
107  Franz Fischler – Europejski Komisarz ds. Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 
1995-2004.
108  M. Michalewska-Pawlak, Priorytety i wyzwania polityki rozwoju obszarów wiejskich Unii 
Europejskiej, Warszawa 2013, s. 89.
109  J. Krzyżanowski, Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, Warszawa 2015, s. 23.
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nie sposób pominąć wkładu programów przedakcesyjnych. Jednym z nich 
jest Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW). Program ten został 
przyjęty przez polski rząd w porozumieniu z Międzynarodowym Bankiem 
Odbudowy i Rozwoju (zwanym Bankiem Światowym) na podstawie umowy 
kredytowej, podpisanej 25 lipca 2000 r. Program skierowany został do miesz-
kańców obszarów wiejskich rozumianych jako: gminy wiejskie, gminy miej-
sko- wiejskie, gminy miejskie i powiaty z wyłączeniem miast o liczbie ludności 
powyżej 15 000 mieszkańców. Zgodnie z zapisami studium oceny końcowej 
Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich „Program Aktywizacji Obszarów 
Wiejskich został przyjęty do realizacji, aby osiągnąć następujące cele ogólne: 
zwiększenie pozarolniczego zatrudnienia na obszarach wiejskich, wsparcie 
procesu wzmacniania samorządów szczebla lokalnego i regionalnego oraz 
wsparcie rozwoju regionalnego, wsparcie budowania potencjału instytucjo-
nalnego, niezbędnego do uzyskania pomocy przedakcesyjnej i funduszy struk-
turalnych Unii Europejskiej”110. Wszystkie te trzy cele ogólne zostały uszcze-
gółowione w postaci trzech komponentów: komponent A – mikropożyczki, 
komponent B – aktywizacja zasobów ludzkich i komponent C – infrastruktu-
ra wiejska. Dodatkowo w ramach komponentu B wyodrębnione zostały trzy 
podkomponenty: B1 – przekwalifikowanie siły roboczej, B2 – edukacja i B3 

– budowanie potencjału instytucjonalnego administracji lokalnej i regionalnej. 
PAOW realizowany był w latach 2000-2005. Okres ten nie był jednak 

czasem łatwym dla wprowadzania nowych rozwiązań dla obszarów wiejskich, 
ponieważ z jednej strony był to czas zmian o charakterze zewnętrznym, tj. 
przygotowywanie się Polski do wejścia do Unii Europejskiej, natomiast z dru-
giej strony był to czas zmian o charakterze wewnętrznym, tj. kształtowanie 
się trójszczeblowego samorządu terytorialnego w Polsce. W zakresie PAOW 
jednostki samorządu terytorialnego uczestniczyły w dwóch komponentach  
B i C. W przypadku komponentu B były to tzw. działania B2 i B3. Działanie 
B2 obejmowało dwie grupy zadań. W zakresie zadań remontowo-inwestycyj-
nych111 o dotację mogły ubiegać się: gminy wiejskie, gminy wiejsko-miejskie, 
z wyłączeniem zadań w szkołach miejskich, a także powiaty (tylko dla szkół 
specjalnych), z wyłączeniem zadań w szkołach miejskich. Natomiast o dotację 

110  T. Majewski, Studium oceny końcowej Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Warsza-
wa 2005, źródło: http://www.fapa.com.pl/jkp/context/fsrc/sok_PAOW.pdf [dostęp na dzień 
29.10.2017 r.].
111  Zadania remontowo-inwestycyjne obejmowały: rozbudowę, remonty i modernizację bu-
dynków szkolnych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół specjalnych, remonty i wyposa-
żenie świetlic szkolnych, remonty i wyposażenie klas zerowych. Źródło: http://www.fapa.com.
pl/jkp/context/fsrc/sok_PAOW.pdf [dostęp na dzień 29.10.2017 r.].
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dla zadań szkoleniowo-dydaktycznych112 mogły ubiegać się: gminy wiejskie, 
gminy miejskie do 15 000 mieszkańców, gminy wiejsko-miejskie, z wyłącze-
niem miast powyżej 15 000 mieszkańców oraz powiaty, z wyłączeniem miast 
powyżej 15 000 mieszkańców. Działanie B3 dotyczące budowania potencjału 
instytucjonalnego administracji lokalnej i regionalnej było pierwszym tak du-
żym przedsięwzięciem skierowanym bezpośrednio do administracji gminnej 
i powiatowej, którego istotą było doskonalenie kadry samorządowej, celem 
zwiększenia jej efektywności i wydajności. Ustawodawca wprowadzając to 
działanie był świadom tego, że budowanie potencjału samorządu terytorialne-
go stanowi kluczową rolę w przyszłej absorpcji funduszy europejskich. Tym-
czasem głównym celem komponentu C była poprawa i modernizacja infra-
struktury na obszarach wiejskich. Za głównych beneficjentów komponentu  
C uznano: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie z wyłączeniem inwestycji  
w miastach powyżej 15 000 mieszkańców, gminy miejskie z wyłączeniem in-
westycji w miastach powyżej 15 000 mieszkańców, uprawnione organy związ-
ków międzygminnych, a także powiaty, tylko w odniesieniu do dróg powia-
towych, z wyłączeniem inwestycji w miastach powyżej 15 000 mieszkańców.

PAOW był pierwszym programem, który w sposób fachowy i komplek-
sowy podszedł do problematyki obszarów wiejskich. Jako jeden z pierwszych 
skierowany został na najważniejsze potrzeby obszarów wiejskich w konkret-
nych jednostkach terytorialnych. Należy nadmienić, iż Program osiągnął bar-
dzo dobre rezultaty i był pierwowzorem dla późniejszych programów dotyczą-
cych  obszarów wiejskich.

Kolejnym programem przedakcesyjnym, który zapisał się na łamach 
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich był program SAPARD (Suuport for 
Pre- Accession Measures for Agriculture and Rural Development, czyli Spe-
cjalny Przedakcesyjny Instrument Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich). 
SAPARD był instrumentem pomocy dla dziesięciu państw ubiegających się  
o członkostwo w Unii Europejskiej w stopniowym wdrażaniu założeń Wspól-
nej Polityki Rolnej113. Wybór konkretnych instrumentów wsparcia był kon-
sultowany z Komisją Europejską, ale zależał od priorytetów danego państwa 

112  Zadania szkoleniowo-dydaktyczne obejmowały: szkolenia dydaktyczne dla nauczycieli i dy-
rektorów szkół, szkolenia informatyczne, zakup oprogramowania komputerowego oraz zakup 
materiałów edukacyjnych i wyposażenia (pomocy szkolnych).  Źródło: http://www.fapa.com.
pl/jkp/context/fsrc/sok_PAOW.pdf [dostęp na dzień 29.10.2017 r.].
113  Podstawą prawną na poziomie unijnym jest Rozporządzenie Rady WE nr 12688/99 z dnia 
21 czerwca 1999 r. w sprawie wspólnotowej pomocy na rzecz rolnictwa i rozwoju wiejskiego  
w krajach kandydujących Europy Centralnej i Wschodniej w ciągu okresu przedakcesyjnego. 
(Dz. Urz. WE 1999, L 161/16).
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wobec polityki rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich114. W Polsce to Mi-
nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowywało program, który w dniu  
18 października 2000 r. zatwierdziła Komisja Europejska. Kolejnymi podsta-
wami prawnymi działania programu SAPARD były: zawarta z Komisją Euro-
pejską w dniu 25 stycznia 2001 r. Wieloletnia Umowa Finansowa oraz zawie-
rane cyklicznie, roczne umowy finansowe (pierwsza umowa została podpisana 
w dniu 29 marca 2001 r.). Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiadał 
za zarządzanie programem SAPARD, natomiast rolę Agencji SAPARD peł-
niła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Program SAPARD 
w Polsce opierał się na dwóch priorytetowych osiach: na poprawie efektyw-
ności sektora rolno-spożywczego oraz na poprawie warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej i tworzenia miejsc pracy. Osie te konkretyzowały 
takie działania jak: poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych  
i rybnych, inwestycje w gospodarstwach rolnych, rozwój i poprawa infrastruk-
tury obszarów wiejskich, różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach 
wiejskich, szkolenia zawodowe i pomoc techniczna. Formuła, która towarzy-
szyła programowi SAPARD to formuła „n + 2”, która oznaczała, że realizacja 
i rozliczenie projektów finansowanych ze środków programu miało nastąpić 
najpóźniej po dwóch latach od zakończenia programu, natomiast niewyko-
rzystane w tym terminie środki należało zwrócić do budżetu unijnego115.

Próbując określić pozycję jednostek samorządu terytorialnego w progra-
mie SAPARD należy zauważyć, że były one jednym z beneficjentów progra-
mu. Gmina, jako podmiot będący najbliżej obywateli, posiadała najwięcej 
możliwości skorzystania ze środków programu SAPARAD, natomiast naj-
mniej tych możliwości posiadało województwo, traktowane jako podmiot 
prorozwojowy, a nie podmiot zaspokajający podstawowe potrzeby mieszkań-
ców. Gmina (i związek międzygminny) była beneficjentem takich działań jak: 

„rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich” (poddziałania: zaopa-
trzenie gospodarstw wiejskich w wodę wraz z uzdatnianiem, odprowadzanie  
i oczyszczanie ścieków komunalnych i opadowych, gospodarka odpadami sta-
łymi, drogi gminne i powiatowe na obszarach wiejskich, zaopatrzenie w ener-
gię, telekomunikacja), „różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach 
wiejskich” (poddziałania: zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszarów 
wiejskich, marketing i promocja różnicowania działalności gospodarczej na 
obszarach wiejskich), „szkolenia zawodowe”. Powiat natomiast odpowiadał 

114  S. Szumski, Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, Warszawa 2007, s. 183.
115  J. Rowiński, SAPARD – programowanie i realizacja, Warszawa 2005, s. 7-8.
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za takie działania jak: „rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich” 
(poddziałanie: drogi gminne i powiatowe na obszarach wiejskich), „różnico-
wanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” (poddziałanie: mar-
keting i promocja różnicowania działalności gospodarczej na obszarach wiej-
skich), „szkolenia zawodowe”. Natomiast województwo było beneficjentem 
działań o nazwie „szkolenia zawodowe” i „różnicowanie działalności gospodar-
czej na obszarach wiejskich” (poddziałanie: marketing i promocja różnicowa-
nia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich)116. Należy podkreślić, że 
dzięki programowi SAPARD jednostki samorządu terytorialnego rozszerzyły 
wiedzę i nabyły nowe doświadczenie pozwalające na bardziej skuteczną absorp-
cję środków dostępnych w ramach kolejnych programów pomocowych. 

Polska stając się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej realizowała 
dwa programy wsparcia dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, tj. Sek-
torowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywno-
ściowego oraz rozwój obszarów wiejskich” (SPO) oraz Plan Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2004-2006 (PROW 2004-2006). 

Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sek-
tora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” realizowany był w la-
tach 2004-2006. Został przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, następnie zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 7 lipca  
2004 r. i przyjęty na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w dniu 3 września 2004 r.117. Program finansowany był ze środków Sekcji 
Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, w  połącze-
niu z krajowymi środkami publicznymi. Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa została agencją płatniczą Programu. Celami przedmiotowego 
Programu były: poprawa konkurencyjności oraz trwałego i zrównoważonego 
rozwoju sektora rolnego, wsparcie przemysłu przetwórczego w celu zwiększe-
nia jego pozycji konkurencyjnej, a także wsparcie wielofunkcyjnego rozwoju 
obszarów wiejskich. Cele te realizowane były w ramach trzech priorytetów: 
wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-żywnościowym, zrównowa-
żony rozwój obszarów wiejskich oraz pomoc techniczna. W pracy uwaga zosta-
nie skupiona jedynie na drugim priorytecie. „Zrównoważony rozwój obszarów 
wiejskich” obejmował takie działania jak: przywracanie potencjału produkcji 

116  Program SAPARD – wyciąg z programu operacyjnego opracowany przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Źródło: https://bip.malopolska.pl/pobierz/130630.html [dostęp na 
dzień 30.10.2017 r.].
117  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2004 r. w sprawie 
przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żyw-
nościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (Dz. U. z 2004, nr 197, poz. 2032).
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leśnej zniszczonego naturalną katastrofą i/lub pożarem oraz wprowadzenie 
odpowiednich instrumentów zapobiegawczych, scalanie gruntów, odnowa 
wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, różnicowanie dzia-
łalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności 
działań lub alternatywnych źródeł dochodów, gospodarowanie rolniczymi 
zasobami wodnymi, rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej 
z rolnictwem oraz pilotażowy Program Leader+118. Działania te miały więc 
wielopłaszczyznowy charakter, dotyczyły przede wszystkim kapitału środo-
wiskowego, kulturowego i społecznego obszarów wiejskich. W Sektorowym 
Programie Operacyjnym przyjęto obowiązującą w Unii zasadę współfinanso-
wania projektów, która wymaga od beneficjentów zainwestowania w podjęte 
przedsięwzięcia środki własne119. 

W SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz 
rozwój obszarów wiejskich” jednostka samorządu terytorialnego miała ogra-
niczony wpływ na kształt obszarów wiejskich. Można ją określić jako bez-
pośredniego lub pośredniego beneficjenta działań Programu. Dwa działania 
Programu odnosiły się do niej bezpośrednio. Dla działania odnowa wsi oraz 
zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego beneficjentem były gminy 
wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, liczące nie więcej niż 5 000 mieszkańców 
(dla porównania w programie SAPARD próg ten wynosił 7 000 mieszkań-
ców). Ponadto istniał dodatkowo wymóg zgodności działań podjętych przez 
gminę ze strategią rozwoju gminy lub miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Natomiast beneficjentem działania pilotażowego Programu 
Leader+ były m.in. gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, a także związek 
międzygminny. W tym przypadku ustawodawca nie zawęził pola działania 
programu do określonej liczby mieszkańców danego obszaru. Działanie to 
miało charakter nowatorski w Polsce i polegało na tworzeniu lokalnych stra-
tegii rozwoju obszarów wiejskich, których podstawą była aktywność lokal-
nych partnerstw publiczno-prywatnych120. Natomiast starosta reprezentujący 
właścicieli gospodarstw rolnych był beneficjentem działania scalanie gruntów. 
Tutaj więc możemy mówić o pośrednim charakterze jednostki samorządu  
terytorialnego, ponieważ starosta jest przewodniczącym organu wykonawcze-
go powiatu, jakim jest zarząd powiatu.

118  Sprawozdanie z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja  
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”; Źródło:  
https://www.minrol.gov.pl/pol/content/download/25485/.../Uchwala45KMspo.pdf [dostęp 
na dzień 30.10.2017 r.].
119  Wspólna polityka rolna. Zagadnienia prawne, A. Jurcewicz (red.), Warszawa 2007, s. 213.
120  S. Szumski, Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej ... ,  s. 216-217.
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Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006121 został opraco-
wany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a następnie zatwierdzony 
przez Komisję Europejską w dniu 6 września 2004 r. Plan ten był finansowa-
ny ze środków Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwa-
rancji Rolnej oraz z funduszy krajowych. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 
wyznaczał dwa cele strategiczne: zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 
oraz poprawa konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej. W ramach 
pierwszego celu realizowane były działania takie jak: wspieranie działalności 
rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, wspie-
ranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, 
zalesienie gruntów rolnych, a także dostosowanie gospodarstw rolnych do 
standardów Unii Europejskiej. Natomiast cel drugi obejmował takie działania 
jak: renty strukturalne, wspieranie gospodarstw niskotowarowych, czy grupy 
producentów rolnych. Specyfika PROW 2004-2006 polegała na tym, że be-
neficjent programu korzystając z niego, nie musiał posiadać wkładu własnego.

Na uwagę zasługuje fakt, że jednostka samorządu terytorialnego nie była 
beneficjentem żadnego działania z Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2004-2006122. Jest to szczególnie istotne ze względu na to, że ustawo-
dawca wprowadził łagodne kryteria dostępu oraz większą swobodę w sposobie 
wykorzystania przyznanego wsparcia, co przyczyniło się do szerszego grona 
beneficjentów123. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich tak naprawdę powinien 
zostać nazwany Planem Rozwoju Rolnictwa, ponieważ wszystkie jego działa-
nia dotyczyły albo gospodarstwa rolnego i działalności rolniczej albo dążyły do 
zapewnienia odpowiedniego poziomu życia rolnikom. Można stwierdzić, że 
rozwój obszarów wiejskich w PROW utożsamiony został stricte z rozwojem 
rolnictwa124.

Bardzo ważną zmianą dotyczącą polityki rozwoju obszarów wiejskich 
było zlikwidowanie Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej  
i wprowadzenie dwóch, odrębnych funduszy, a mianowicie Europejskiego 
Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego 

121  Unijną podstawą prawną Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest rozporządzenie Rady 
WE nr 1257/99 z dnia 17 maja 1999 r. dotyczące wspierania rozwoju obszarów wiejskich  
z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. (Dz. Urz. WE 1999, L 160/80).
122  Opracowano na podstawie źródła: http://www.wodr-bratoszewice.agro.pl/PROW/PROW_
pl_tekst.pdf [dostęp na dzień 30.10.2017 r.].
123  M. Biczkowski, Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej jako czynnik wspierający rozwój obsza-
rów wiejskich. Studium na przykładzie regionu kujawsko-pomorskiego, Toruń 2018, s. 128.
124  W. Knieć, Wspólna Polityka Rolna a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Polski. Analiza 
socjologiczna ... , s. 120-121.
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na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW125). Zgodnie z rozporzą-
dzeniem Rady nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. EFRG miał finanso-
wać działania z I filaru WPR, a EFRROW z II filaru WPR126. W uzasadnieniu 
rozporządzenia Rady nr 1290/2005 ustawodawca stwierdził, że „wspólna po-
lityka rolna obejmuje szereg środków, w tym również środków na rzecz roz-
woju obszarów wiejskich. Konieczne staje się zapewnienie ich finansowania  
w celu realizacji założeń wspólnej polityki rolnej. Biorąc pod uwagę, że środki 
te posiadają wspólne elementy różniące się jednak od siebie pod pewnymi 
względami, ich finansowanie należy ująć w ramy prawne pozwalające, w okre-
ślonych przypadkach, na ich specyficzne traktowanie. W celu uwzględnienia 
tych różnic konieczne staje się utworzenie dwóch europejskich funduszy rol-
niczych (…)”. Wprowadzenie dwufilarowej Wspólnej Polityki Rolnej należy 
ocenić pozytywnie, ponieważ filary te różnią się od siebie: celami, prioryteta-
mi, zasadami działania, instrumentami realizacji, czy beneficjentami wspar-
cia. Inną kwestią jest podział środków finansowych pochodzących z budżetu 
UE pomiędzy te filary, które od początku nie były rozdzielane równomiernie. 
Programem pomocowym, który był finansowany z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich był Program Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013). 

W perspektywie finansowej 2007-2013 PROW był wyrazem realizacji 
zmian we Wspólnej Polityce Rolnej i nowej strategii rozwoju obszarów wiej-
skich i rolnictwa, będącej odpowiedzią Unii Europejskiej na proces globaliza-
cji, zmian klimatu i chęć ochrony środowiska naturalnego127. Program Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 był  kontynuacją poprzedniego 
okresu programowania (2004-2006) z nowymi celami głównymi, ze zmodyfi-
kowanymi działaniami oraz rozszerzoną kategorią beneficjentów. „Pozytywnie 
natomiast ocenić należy fakt, że w PROW na lata 2007-2013 skoncentrowano się 
na wyborze najistotniejszych z punktu widzenia problemów polskiej wsi instru-
mentów prawnych, dokonując znacznej redukcji przewidzianych w przepisach 
prawa wspólnotowego środków, odmiennie niż to miało miejsce w realizowanym 
w latach 2004-2006 programie rozwoju obszarów wiejskich”128. Budżet PROW 

125  Podstawą prawną działania EFRROW jest rozporządzenie Rady nr 1698/2005 z dnia  
20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005). 
126  M. Michalewska-Pawlak, Priorytety i wyzwania polityki rozwoju obszarów wiejskich Unii 
Europejskiej ... , s. 118.
127  A. Szymańska, Fundusze unijne europejskie 2007-2013 dla samorządu terytorialnego, War-
szawa 2008, s. 121.
128  E. Tomkiewicz, Polityka rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (perspektywy na tle 
dotychczasowej ewolucji ustawodawstwa), SIA 2007, t. VI, s. 38.
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na lata 2007-2013 wynosił ok. 12 mld euro z Europejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Projekt PROW 2007-2013 opracował minister właściwy do spraw roz-
woju wsi po zasięgnięciu opinii samorządów województw oraz partnerów 
gospodarczych i społecznych. Następnie Rada Ministrów w drodze uchwa-
ły zatwierdziła Program129. Kolejno minister właściwy do spraw rozwoju wsi 
przekazał Komisji Europejskiej zatwierdzony przez Radę Ministrów Program, 
a Komisja Europejska decyzją z dnia 11 września 2007 r., nr CCI2007PL06R-
PO001 zatwierdziła Program, którego treść ogłosił w Dzienniku Urzędowym 

„Monitor Polski” minister właściwy do spraw rozwoju wsi. 
PROW został wdrożony horyzontalnie, tj. na terytorium całego państwa, 

uwzględniając zróżnicowanie regionalne wskutek wprowadzenia różnorod-
nych kryteriów dostępu do poszczególnych działań, wynikających ze specy-
fiki przedsięwzięć podejmowanych na obszarach wiejskich130. Treść PROW 
została wdrożona za pomocą rozporządzeń wykonawczych odnoszących się 
do poszczególnych działań w ramach osi priorytetowych, natomiast podstawą 
prawną ich wydania była ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013.

System instytucjonalny do obsługi PROW 2007-2013 był tak skonstru-
owany, aby chronić interesy finansowe Wspólnoty, jak również beneficjentów 
określonych działań131. Instytucją zarządzającą Programem był Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, który też był jednostką koordynującą. Rolę agencji 
płatniczej pełniła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nato-
miast instytucją certyfikującą był Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, 
który wykonywał swoje zadania przy pomocy komórek organizacyjnych wyod-
rębnionych w tym celu w strukturze Ministerstwa Finansów. Sam zaś Minister 
Finansów był instytucją audytową132.

Wsparcie w ramach PROW 2007-2013 wdrażane było poprzez 4 osie 
priorytetowe: oś 1 – „poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”, 
oś 2 – „poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich”, oś 3 – „jakość 

129  Art. 3 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2, ust 3 pkt 1b u.w.r.o.w. 2007-2013.
130  F. Helbig, W. Magryś, Instrumenty polityki strukturalnej w Polsce w latach 2007-2013 kom-
pendium informacji dla samorządów lokalnych, „Zeszyty Samorządowe” 2007, nr 8, s. 123.
131  J. W. Tkaczyński, R. Willa, M. Świstak, Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013. Cele – dzia-
łania – środki, Kraków 2008, s. 184.
132  M. Szewczak, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, [w:] Fundusze Unii Europejskiej w Pol-
sce na lata 2007- 2013, pod red. Z. Bajko, B. Jóźwika, M. Szewczaka, Lublin 2009, s. 360-362.
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życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” i oś 4 
– „LEADER”.

Odnosząc się do jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenta 
(na określonych warunkach) działań PROW 2007-2013 stwierdzić należy, iż:

- w ramach 3 osi priorytetowej:

• działanie „podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
skierowane było do gminy lub jednostki organizacyjnej, dla której orga-
nizatorem była jednostka samorządu terytorialnego. Jednym z kryteriów 
dostępu do tego działania była ograniczona liczba mieszkańców na tery-
torium, na którym można było realizować przedsięwzięcie, tj. w gminie 
wiejskiej, gminie miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących po-
wyżej 5 000 mieszkańców lub w gminie miejskiej, z wyłączeniem miej-
scowości liczących powyżej 5 000 mieszkańców.

• działanie „odnowa i rozwój wsi” dedykowane było m.in. gminom 
oraz instytucjom kultury, dla której organizatorem była jednostka sa-
morządu terytorialnego. I tak samo jak poprzednio, projekt w ramach 
tego działania mógł być realizowany w gminie wiejskiej, gminie miejsko-

-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 000 mieszkańców 
lub w gminie miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 
000 mieszkańców.

-  w ramach 2 osi priorytetowej:
• działanie „zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych 
niż rolne” przeznaczone było dla m.in. osób prawnych (którymi nie-
wątpliwie są jednostki samorządu terytorialnego) będących właścicielem 
gruntów rolnych lub gruntów innych niż rolne. To działanie nie zostało 
ograniczone terytorialnie. 

Nadmienić należy, iż w ramach działania „podstawowe usługi dla gospo-
darki i ludności wiejskiej” gminy i jednostki organizacyjne często realizowały 
projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, wytwarzania lub dystrybu-
cji energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, tworzenia systemu 
zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych, jak również projekty 
związane z budową infrastruktury szerokopasmowego internetu na obszarach 
wiejskich133. Natomiast działanie „odnowa i rozwój wsi” to przede wszystkim 
podjęte przedsięwzięcia na rzecz m.in. budowy, przebudowy, remontu lub 
wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, 

133  A. Szymańska, Fundusze unijne i europejskie 2007-2013 dla mieszkańców obszarów wiejskich, 
Warszawa 2008, s. 41.
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rekreacyjne i sportowe, czy służące promocji obszarów wiejskich; kształtowa-
nia obszaru przestrzeni publicznej; zakupu obiektów charakterystycznych dla 
tradycji budownictwa w danym regionie, w tym renowacja budynków będą-
cych zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne; odnawiania, eksponowa-
nia lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących 
zabytkami lub miejsc pamięci; kultywowania tradycji społeczności lokalnej 
oraz tradycyjnych zawodów.

Widocznymi efektami działań określonych gmin i jednostek organiza-
cyjnych, dla których organizatorem była jednostka samorządu terytorialnego,  
w ramach „odnowy i rozwoju wsi”, jest np.: rozbudowanie Domu Ludowego 
z utwardzonym placem w gminie wiejskiej Widełka, gdzie organizowane są 
imprezy lokalne oraz spotkania integracyjne; modernizacja remizy w gminie 
wiejskiej Choceń, gdzie po remoncie obiekt przestał być tylko siedzibą stra-
żaków, a stał się centrum kulturalnym gminy; zakup i odnowienie obiektów 
charakterystycznych dla tradycyjnego budownictwa Kurpiowskiej Puszczy 
Zielonej i ich adaptacji na cele publiczne; wybudowanie kompleksu sporto-
wo-rekreacyjnego w gminie wiejskiej Pomiechówek (część wsi-Brody Parcele); 
remont wielofunkcyjnej świetlicy w gminie wiejskiej Makarówka; powstanie 
parku rekreacyjno-wypoczynkowego w gminie wiejskiej Kampinos; odno-
wienie rynku w gminie wiejskie Mokobody, który to rynek stał się miejscem 
spotkań, odpoczynku i rekreacji wszystkich mieszkańców - dzieci, młodzieży  
i osób starszych, jak również przybywających turystów 134. 

Natomiast o pośrednim charakterze jednostki samorządu terytorialnego, 
jako beneficjenta PROW 2007-2013, możemy mówić w przypadku starosty, 
który mógł ubiegać się o pomoc na „poprawianie i rozwijanie infrastruktury 
związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” (oś priorytetowa 
nr 1).

134  Źródło: https://www.arimr.gov.pl/programy-2002-2013/efekty-unijnej-pomocy-udziela 
nej-przez-arimr/rolnictwo-przetworstwo-zywnosci-i-obszary-wiejskie/efekty-odnowa-i-rozwoj 

-wsi-otworz.html [dostęp na dzień 24.02.2019 r.].
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4. Dobra publiczne –  
implikacje teoretyczne i praktyczne

 4.1. Dobra publiczne – zagadnienia wstępne

Nieustanny rozwój gospodarczy sprawia, że pojawia się coraz wię-
cej dóbr i usług, które człowiek może nabyć i z nich skorzystać. Większość  
z nich jest dostępna na otwartym rynku. Stanowią one tzw. dobra prywatne. 
To od preferencji człowieka i jego środków finansowych zależy, które z jego 
indywidualnych potrzeb zostaną zaspokojone. Nie wszystkie jednak potrze-
by mogą zostać zrealizowane za pomocą produktów rynkowych. Wynika to 
przede wszystkim z życia w złożonym społeczeństwie, które pociąga za sobą 
współistnienie społeczne, gospodarcze, kulturowe i polityczne,135 a co za tym 
idzie wspólne korzystanie z dóbr, które są powszechnie dostępne. Dobra te 
nazwane zostały dobrami publicznymi. 

Opisując istotę i charakter dóbr publicznych należy odwołać się do na-
uki, która zapoczątkowała rozwój koncepcji dóbr publicznych. Pojęcie dobra 
publicznego na gruncie nauk ekonomicznych zostało po raz pierwszy użyte  
w latach 50. XX wieku przez, laureata Nagrody Nobla, Paula Samuelsona  
w artykule zatytułowanym „The Pure Theory of Public Expenditure”,  
w tłumaczeniu „Czysta teoria na temat publicznych wydatków”. Samuelson 
zdefiniował dobro publiczne jako dobro, które jest przedmiotem wspólnej 
konsumpcji, która jest równa, nieracjonowana i nierywalizacyjna136. P. Sa-
muelson nazwany został prekursorem koncepcji czystych dóbr publicznych,  
o której będzie mowa później. 

Na gruncie nauk prawnych istnieje wiele koncepcji dóbr publicznych. 
Pierwsze spisane koncepcje pojawiły się na przełomie XIX/ XX wieku. We 
francuskiej nauce prawa, na podstawie kodeksu Napoleona, dobra dzieliły 
się na dobra publiczne (domaine public) i dobra prywatne (domaine prive). 
Pierwsze z nich były własnością administracji (czyli państwa lub jednostek 
samorządowych), znajdowały się pod szczególną ochroną prawną i przezna-
czone były do wykonywania służby publicznej137, natomiast drugie z nich 

135  J. Wilkin, Dobra dostarczane przez rolnictwo w świetle teorii dóbr publicznych, [w:] Wie-
lofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, pod 
red. J. Wilkina, Warszawa 2010, s. 41.
136  P. A. Samuelson, The Pure Theory of Public Expenditure, „Reviev of Economics and Statis-
tics” 1954, vol. 36, no. 4, s. 387.
137  Na marginesie należy zaznaczyć, iż administrację francuską cechuje służba publiczna, czyli 
działanie na rzecz obywateli, zob. J. S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego, Kraków 
2003.



53

ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE

poddane były reżimowi prawa prywatnego138. Włoscy naukowcy nawiązywali 
do francuskiej koncepcji w ten sposób, że wyodrębniali dobra (tzw. beni de-
maniali) podlegające ochronie przez podmioty publiczne, które nimi dyspono-
wały i które służyły osiąganiu celów tych podmiotów139. W niemieckiej myśli 
prawniczej dobra publiczne oznaczały rzeczy publiczne, którymi dysponowało 
państwo i które służyły celom publicznym. W austriackiej nauce prawa pod 
pojęciem dóbr publicznych znajdował się majątek finansowy i majątek admi-
nistracyjny. Jeden z czołowych przedstawicieli tego prawa, R. H. Herrnritt, 
twierdził, iż majątek finansowy obejmował rzeczy, które były własnością związ-
ków terytorialnych i podlegał regulacji cywilnoprawnej. Natomiast majątek 
administracyjny stanowiły rzeczy, które były własnością państwa lub związków 
publicznoprawnych, służyły do realizacji publicznego celu, podlegały regulacji 
administracyjnoprawnej140. Należy zauważyć, że powyższe koncepcje łączyła 
jedna teza, a mianowicie, że dobra publiczne są własnością publiczną i podle-
gają szczególnym regułom.

Polski porządek prawny nie doczekał się legalnej definicji dobra publicz-
nego. Pojęcie to jest klauzulą generalną, występującą w różnych dziedzinach 
prawa i w różnych aktach prawnych, jak np. w Konstytucji RP141, ustawie  
z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emery-
talnych142, rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy 
nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz skła-
du i sposobu powoływania zespołu oceniającego, czy w uchwale Rady Mini-
strów z dnia 22 lutego 2011 r. dotyczącej planu zagospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza Łaby143. 

138  I. Sierpowska, Drogi publiczne jako kategoria dobra publicznego – w świetle poglądów doktryny 
i rozwiązań normatywnych, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie” 2009, zeszyt III, s. 302-304.
139  A. Brelik, Dobra publiczne na obszarach wiejskich jako czynnik rozwoju działalności agrotury-
stycznej na Pomorzu Zachodnim, Warszawa 2015, s. 28.
140  K. Chochowski, Bezpieczeństwo publiczne jako dobro publiczne, [w:] Dobra publiczne w ad-
ministracji, pod red. M. Woźniaka, E. Pierzchały, Toruń 2014, s. 271.
141  Dz. U z 1997, nr 78, poz. 483.
142  Dz. U. z 2020, poz. 105 ze zm.
143  Art. 59 ust. 3 Konstytucji ze względu na dobro publiczne dopuszcza ustawowe ograni-
czenie prowadzenia strajków; w myśl art. 68 ust. 8 pkt 6 ustawy o organizacji i funkcjonowa-
nia funduszy emerytalnych organ nadzoru odmawia wydania zezwolenia, jeżeli jego wydanie 
jest sprzeczne z interesem członków funduszy emerytalnych lub z innym dobrem publicznym;  
art. § 2 ust 2 rozporządzenia Ministra Kultury (Dz. U z 2017, poz. 709) stanowi, iż na ocenę pracy 
nauczyciela nie mogą mieć wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne, a także fakt 
odmowy wykonania przez nauczyciela polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynikała z uza-
sadnionego przekonania nauczyciela, że wydane polecenie było sprzeczne z dobrem ucznia, do-
brem służby albo dobrem publicznym; zgodnie z uchwałą Rady Ministrów (M.P nr 52 poz. 561) 
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Orzecznictwo sądowe nie udziela również odpowiedzi na pytanie, czym 
jest dobro publiczne. Istnieje natomiast wiele wyroków sądowych, w których 
sądy powołują się na dobro publiczne, wskazując jednocześnie katalog tych 
dóbr144.

Przy próbach definiowania dobra publicznego warto odnieść się do 
dorobku wypracowanego przez doktrynę. M. Szewczyk definiuje dobra pu-
bliczne jako dobra „w których korzystanie leży w interesie jakiejś grupy społecz-
nej i których poszanowania i nienaruszania skutecznie domagać się może ad-
ministracja publiczna lub inny podmiot, za którym stoi autorytet państwa”145. 
P. Urbaniak uważa, że dobra publiczne obejmują przedmioty materialne  
i niematerialne, które mogą zaspokajać potrzeby ludzi146. Natomiast R. Golat 
dodaje, że przedmioty materialne to rzeczy w rozumieniu prawa cywilnego, 
czyli ruchomości i nieruchomości147. Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że 
niektórzy przedstawiciele doktryny utożsamiają dobro publiczne z interesem 
publicznym lub dobrem wspólnym148.

Reasumując należy stwierdzić, iż dobrami publicznymi są zarówno dobra 
materialne, jak np. obiekty użyteczności publicznej, czy infrastruktura, jak  
i dobra niematerialne, jak bezpieczeństwo publiczne, czy ład przestrzenny. 
Dobro publiczne jest więc zbiorczą kategorią, która obejmuje przede wszyst-
kim rzeczy publiczne, ale również pewne stany.

W literaturze spotkać można wiele klasyfikacji dóbr. Punktem wyjścia 
jest koncepcja czystych dóbr publicznych, która, jak już na początku wspo-
mniano, została opracowana przez Paula Samuelsona. Czyste dobro publiczne 

dobra publiczne to dobra, do których dostęp jest nieograniczony, a korzystanie jest wolne od 
opłat; Nadmienić należy, iż w poprzednio obowiązującej ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych w art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawodawca wskazywał m.in., iż przetwa-
rzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonywania określo-
nych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.
144  Np. wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 listopada 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 86/15, 
Legalis nr 1384315, wyrok NSA z dnia 18 marca 2015 r., sygn. akt. I OSK 958/14, Legalis 
nr 1260009, wyrok NSA z dnia 22 listopada 2012 r., sygn. akt II OSK 1329/11, Legalis nr 
814487, wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 8 lutego 2012 r., sygn. akt II SA/Wr 674/11, 
Legalis nr 540822, wyrok NSA z dnia 10 marca 2010 r., sygn. akt II OSK 506/09, Legalis 
nr 820621.
145  M. Szewczyk, Nadzór w materialnym prawie administracyjnym, Poznań 1996, s. 72.
146  P. Urbaniak, Podstawy ekonomii, część I makroekonomia, Poznań 1995, s. 9.
147  R. Golat, Podstawy prawa kultury, Poznań 2006, s. 19.
148  Związek dobra publicznego z interesem publicznym pozostaje w obszarze zainteresowa-
nia nauk administracyjnych. Zob. L. Zacharko, Refleksja nad kategorią dobra publicznego, [w:] 
Dobra publiczne w administracji, pod red. M. Woźniaka, E. Pierzchała, Toruń 2014, s. 15-20. 
J. Boć, Z refleksji nad dobrem wspólnym, [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa admi-
nistracyjnego, pod red. J. Bocia, A. Chajbowicza, Wrocław 2009, s. 564 i nast. M. Woźniak, 
Administracja dóbr i usług publicznych, Warszawa 2013, s. 13. 
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cechują dwie podstawowe cechy: niekonkurencyjność i niewykluczalność. 
Niekonkurencyjność oznacza, iż konsumpcja danego dobra przez jednostkę 
lub grupę jednostek nie ogranicza konsumpcji tego dobra przez inne jednostki. 
Dobra publicznego nie możemy znaleźć na rynku, a to również oznacza, że 
jest niekonkurencyjne, ponieważ nie ma ceny (typowym przykładem jest po-
wietrze, czy woda w morzu). Niewykluczalność natomiast oznacza, iż nikogo 
nie można wyeliminować z korzystania z danego dobra (nikomu nie możemy 
zabrać powietrza ani wody w morzu)149. 

Charakteryzując dobra publiczne nie możemy ograniczać się jedynie do 
kategorii krajowych dóbr publicznych. W oparciu o zasięg terytorialny dóbr 
możemy wyróżnić: lokalne, europejskie (unijne) i globalne dobra publiczne. 
Lokalne dobra publiczne konsumowane są na poziomie kraju i regionu. Przy-
kładem dobra lokalnego może być wiejski krajobraz, czy lokalne źródło wody 
pitnej. Za A. Nowicką należy zauważyć, iż „(…) proces globalizacji skutecznie 
zaciera możliwość jednolitego rozgraniczenia i oddzielenia kategorii europejskich  
i globalnych dóbr publicznych. Pod pojęciem europejskich dóbr publicznych należy 
rozumieć takie dobra, które mogą być świadczone jedynie skutecznie na pozio-
mie europejskim i są ogólnie dostępne dla społeczeństwa europejskiego”150, chociaż 
oczywiście ze względu na nasilające się zjawisko migracji, europejskie dobra są 
także dostępne dla obywateli innych państw niż państwa europejskie151. Do 
europejskich dóbr należałoby więc zaliczyć np.: swobody Unii Europejskiej, 
czy stosowanie waluty euro. Globalne dobra publiczne natomiast to dobra, 
które są uniwersalne i ogólnoświatowo dostępne, a ich konsumpcja odbywa 
się w każdym państwie na świecie. Przykładem globalnych dóbr publicznych 
może być wolny handel, bezpieczeństwo międzynarodowe, czy dziedzictwo 
kulturowe152. Zapewnienie i ochrona lokalnych, europejskich i globalnych 
 

149  J. Wilkin, Dobra dostarczane przez rolnictwo w świetle teorii dóbr publicznych ... , s. 44-45. 
Podobnie A. Brelik, Dobra publiczne na obszarach wiejskich jako czynnik rozwoju działalności 
agroturystycznej na Pomorzu Zachodnim, Warszawa 2015, s. 28-29. Zob. również M. Jakubow-
ski, Dobra publiczne i dobra wspólne, [w:] Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowa-
nia, pod red. J. Wilkina, Warszawa 2012, s. 43.
150  A. Nowicka, Dostarczanie dóbr publicznych przez agencje Unii Europejskiej, [w:] Dobra pu-
bliczne w administracji, pod red. M. Woźniaka, E. Pierzchały, Toruń 2014, s. 395.
151  A. Biernak-Jarka, Dobra publiczne w rolnictwie w nowej perspektywie finansowej Unii Euro-
pejskiej, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2016, nr 1 (346), s. 147.
152  Nie ma zamkniętej listy globalnych dóbr publicznych. Przykładowo w raporcie sekretarza 
generalnego ONZ Mapa drogowa realizacji Deklaracji Milenijnej ONZ z 2001r. wskazano 
dziesięć przykładowych globalnych dóbr publicznych. Zob. M. Pachocka, Globalne dobra pu-
bliczne w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju w działalności WHO i UNDP, [w:] Zrów-
noważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych, pod 
red. E. Latoszek, M. Proczek, M. Krukowskiej, Warszawa 2016, s. 68.
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dóbr publicznych należy do państw, do organizacji oraz instytucji między-  
i ponadnarodowych153.   

Dobra mogą mieć również charakter mieszany. Nazywane są wówczas 
dobrami merytorycznymi (merit goods). Po raz pierwszy koncepcję dóbr me-
rytorycznych przedstawił Richard Musgrave w latach 50. XX wieku. Zgodnie 
z tą koncepcją dobra merytoryczne mogą występować na rynku (a co za tym 
idzie posiadać określoną cenę), mogą być dostarczane przez podmioty pry-
watne, a dostęp do nich jest ograniczony. Dobra merytoryczne z dobrami 
publicznymi łączy to, że zaspokajają potrzeby społeczne i wymagają publicz-
nego wsparcia finansowego154. Przykładem dóbr merytorycznych są usługi 
edukacyjne.  

Wspomnieć należy, iż w literaturze spotkać można jeszcze kilka klasyfi-
kacji dóbr, które w tym miejscu zostaną pominięte, ze względu na to, że będą 
zbędne dla rozważań podjętych w pracy155. 

 4.2. Dobra publiczne w rolnictwie  
 i w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Rolnictwo w znacznej części uzależnione jest od praw przyrody.  
Z jednej strony celem rolnictwa jest zaspokajanie indywidualnych potrzeb 
człowieka w postaci dostarczania produktów rolnych, a więc dóbr prywat-
nych, natomiast z drugiej strony efektem produkcji rolniczej mogą być też 
dobra publiczne. Dzieje się tak dlatego, że rolnictwo podlega regulacji pu-
bliczno- i prywatnoprawnej. 

Naturalna właściwość (rzeka, wybrzeże morskie) albo przeznaczenie 
prawne (droga wiejska) wpływają na publiczny charakter dobra. Pierwsze są 
wynikiem działania sił natury, natomiast drugie są wytworem działalności 
człowieka. Wiele dóbr publicznych ma jednak charakter pośredni, co oznacza, 
że dobra publiczne naturalne często poddawane są ingerencji człowieka (regu-
lacja rzek i wybrzeży)156. 

153  U. Kurczewska, Rola Unii Europejskiej w zarządzaniu globalnymi dobrami publicznymi  
w ramach polityki zrównoważonego rozwoju, [w:] Zrównoważony rozwój a globalne dobra pu-
bliczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych, pod red. E. Latoszek, M. Proczek,  
M. Krukowskiej, Warszawa 2016, s. 157.
154  J. Wilkin, Dobra dostarczane przez rolnictwo w świetle teorii dóbr publicznych ... ,  s. 46.
155  W literaturze spotkać można jeszcze np. dobra klubowe, dobra społeczne, dobra mieszane, 
dobra wspólne.
156  I. Sierpowska, Droga publiczna jako kategoria dobra publicznego – w świetle poglądów doktry-
ny i rozwiązań normatywnych, „Studia Erasmiana Wratislaviensia” 2009, s. 306.
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Zgodnie z podziałem przedstawionym na początku rozdziału dobra pu-
bliczne możemy podzielić na dobra lokalne, europejskie i globalne. Podział 
ten odnosi się również do rolnictwa. Do dóbr lokalnych z zakresu rolnictwa 
zaliczyć możemy ochronę dziedzictwa kulturowego wsi, tworzenie warunków 
do rozwoju agroturystyki, tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich, lo-
kalne ujęcia wody pitnej. Dobra lokalne wpływają na jakość i warunki życia 
mieszkańców na mniejszym obszarze. Europejskie i globalne dobra publiczne 
dostarczane przez rolnictwo można potraktować wspólnie, wskazując, iż jest to 
np. pochłanianie dwutlenku węgla z atmosfery, redukcja emisji gazów cieplar-
nianych, ochrona bioróżnorodności, czy bezpieczeństwo żywności157. Oczywi-
ście to, co jest istotne na szczeblu lokalnym, jest też ważne na szczeblu europej-
skim, globalnym i odwrotnie, ponieważ dobra publiczne są wzajemnie zależne.  

Koncepcja dóbr publicznych wpisuje się w pojęcie wielofunkcyjności rol-
nictwa i obszarów wiejskich. Wielofunkcyjność sprawia, że rolnictwo wytwa-
rza zarówno dobra prywatne, jak i dobra publiczne. Wielofunkcyjny rozwój 
powinien podążać w dwóch kierunkach: restrukturyzacji rolnictwa oraz roz-
woju pozarolniczej działalności gospodarczej (m.in. agroturystyki, ogrodnic-
twa, usług kwiaciarskich, handlu)158. Skuteczna realizacja ideologii wielofunk-
cyjności zależy od przestrzennych uwarunkowań obszaru wiejskiego, struktur 
społeczności lokalnej, nowoczesnej infrastruktury technicznej, instytucjonal-
nego wsparcia oraz kapitału kulturowego159. Koncepcja wielofunkcyjności jest 

„produktem” postępu cywilizacyjnego, a także zmian o charakterze globalnym.
Na skutek działania wielofunkcyjnego rolnictwa powstają takie dobra 

publiczne jak np. bioróżnorodność, niezdegradowane środowisko naturalne, 
czy atrakcyjny krajobraz regionalny. Dostarczanie tych dóbr może odbywać 
się przy okazji prowadzenia działalności rolniczej, czy pozarolniczej, przyno-
szącej dochody rolnikom160. Jest to więc przykład równoczesnego wytwarzania 
dóbr publicznych i dóbr prywatnych161. Dlatego też należy zaznaczyć, że dobra 
publiczne związane z rolnictwem są albo zewnętrznym skutkiem produkcji 

157  A. Harasim, Zagadnienie dóbr publicznych związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi, 
„Wybrane problemy produkcji rolniczej z uwzględnieniem aspektu dóbr publicznych”, Zeszyt 
43(17) Studia i Raporty IUNG-PIB, s. 124.
158  B. Kożuch, Polityka rolna, Białystok 1997, s. 133.
159  G. Krzyminiewska, Kultura ekonomiczna mieszkańców obszarów wiejskich. Problemy – prze-
kształcenia – wyzwania ... ,  s. 104.
160  A. Brelik, Dobra publiczne a wielofunkcyjny rozwój rolnictwa, „Zeszyty Naukowe Ostrołęc-
kiego Towarzystwa Naukowego” 2011, nr 25, s. 228.
161  Praktycznym przykładem na równoczesne dostarczanie dóbr publicznych i prywatnych jest 
agroturystyka. Osoba przebywająca w gospodarstwie agroturystycznym nabywająca produkty 
tego gospodarstwa jak ser, mleko, czy miód, korzysta jednocześnie z dóbr publicznych oferowa-
nych przez to gospodarstwo jak świeże powietrze, czy wiejskie krajobrazy.
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rolniczej albo też mogą być efektem celowym. Efekt celowy może polegać 
na zmianie sposobu użytkowania ziemi, stosowaniu nowych technologii, czy 
zaprzestaniu określonej produkcji. W związku z tym, że nie występuje ry-
nek dóbr publicznych, na którym osoby zajmujące się rolnictwem mogłyby 
je oferować, to państwo musi w pewien sposób rekompensować rolnikom 
poniesione straty i koszty162.

Wielofunkcyjne rolnictwo dostarcza nie tylko dobra publiczne, ale rów-
nież dobra prywatne (rynkowe), dlatego tak ważny jest zrównoważony rozwój 
rolnictwa. Polityka rolnictwa zrównoważonego powinna opierać się na ochro-
nie obszarów wiejskich, a co za tym idzie na ochronie bioróżnorodności,163 na 
zmianie myślenia z krótkotrwałego na długotrwałe (większe zwracanie uwagi 
na jakość i ilość produktów rolnych, które powinny być innowacyjne, tzn. 
takie, które będą prezentować najwyższe parametry jakościowe i zdrowotne 
oraz spełniać potrzeby i oczekiwania klienta)164, na wprowadzeniu nowocze-
snych technologii, które zapewnią symbiozę produkcji i ekologii, na rozwoju 
różnych sektorów związanych z rozwojem obszarów wiejskich (np. agrotury-
styki), na poszukiwaniu nisz rozwojowych obszarów wiejskich, na wzroście 
konkurencyjności poszczególnych obszarów, na aktywnych sposobach stymu-
lowania ich rozwoju (np. kredyty inwestycyjne), na większej dostępności inte-
resariuszy do polityki wiejskiej, na umacnianiu więzi społeczności lokalnych, 
a także na ochronie kulturowej obszarów wiejskich165. Przy zrównoważonym 
rozwoju obszarów wiejskich musi być zachowana po pierwsze równowaga 
środowiskowa, po drugie równowaga gospodarcza, po trzecie równowaga kul-
turalna i po czwarte równowaga społeczna. Wszystkie te cztery równowagi 
powinny być traktowane komplementarnie166. 

Dobra publiczne finansowane są ze środków publicznych, tj. z budżetu 
państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, ale również i z środ-
ków unijnych. Jak słusznie zauważa A. Harasim „dobra publiczne tworzą kon-
sumpcję zbiorową społeczeństwa, która jest finansowana z funduszy publicznych. 
Państwo ma kilka sposobów regulacji dostarczania dóbr publicznych poprzez 

162  A. Daniłowska, Koncepcja dóbr publicznych a rolnictwo, „Prace naukowe Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 360, s. 250.
163  M. Fotyma, Problematyka rolnictwa zrównoważonego, „Biuletyn Informacyjny IUNG” 
2000, nr 14, s. 4.
164  B. Jeżyńska, Organizacja rolniczej działalności wytwórczej w ramach klastra, SIA 2011,  
t. IX, s. 260.
165  W. Knieć, Wspólna Polityka Rolna a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Polski. Ana-
liza socjologiczna ... ,  s. 50-54.
166  J. Wilkin, Cele i zasady koordynacji polityk wspierających zrównoważony rozwój obszarów 
wiejskich ... , s. 30-31.
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system subsydiów, mechanizmy podatkowe oraz regulacje prawne”167. Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest przykładem na praw-
ną regulację dostarczania dóbr publicznych w ramach rolnictwa i obszarów 
wiejskich. Na wstępie należy zauważyć, że PROW nie posługuje się terminem 

„dobro publiczne”. Ponadto nie wszystkie działania Programu skierowane do 
określonych beneficjentów prowadzą do dostarczenia dóbr publicznych. 

Nie istnieje zamknięty katalog dóbr publicznych dostarczanych przez rol-
nictwo, ale dobra te można podzielić na trzy kategorie: dobra środowiskowe, 
jak np. różnorodność biologiczna, krajobraz rolniczy, funkcjonalność gleby, 
jakość i dostępność wody; dobra ekonomiczne: bezpieczeństwo żywnościowe, 
bezpieczeństwo żywności, bezpieczeństwo energetyczne168 i dobra społeczno-

-kulturowe: kształtowanie tożsamości lokalnej i regionalnej, żywotność spo-
łeczna wsi169. Ma to też swoje odzwierciedlenie w PROW.

Na większości obszarów wiejskich występują słabe warunki glebowe oraz 
problemy z bilansem wody. Intensyfikacja (a w niektórych miejscach eksten-
syfikacja) produkcji rolnej prowadzi do marginalizacji siedlisk przyrodniczych. 
Dlatego jednym z celów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest dostar-
czanie środowiskowych dóbr publicznych, do których należy zaliczyć m.in. 
działania rolno-środowiskowo-klimatyczne na rzecz: rolnictwa zrównoważo-
nego, ochrony gleb i wód, zachowania cennych siedlisk i zagrożonych gatun-
ków ptaków na obszarach Natura 2000 i poza nimi, zachowania zagrożonych 
zasobów genetycznych roślin i zwierząt w rolnictwie, rolnictwa ekologicznego, 
inwestycji w rozwój obszarów leśnych i poprawy żywotności lasów. 

Polskie rolnictwo dysponuje znacznymi zasobami ziemi, a mimo to za 
dużą słabość sektora rolnego należy uznać niekorzystną strukturę agrarną, jak  
i niewystarczający poziom organizacji rynków rolnych. Ponadto na tle pozosta-
łych krajów europejskich, w Polsce istnieje niewiele systemów jakości żywno-
ści, a zasoby know-how są nadal na niskim poziomie. Dlatego środki z PROW 
mają wpływ na kolejną grupę dóbr publicznych, jakimi są dobra ekonomiczne, 
wspierając system jakości produktów rolnych i środków spożywczych (któ-
ry ma na celu zwiększenie uczestnictwa rolników w unijnych i krajowych  
systemach jakości), kładąc nacisk na modernizację i restrukturyzację gospo-
darstw rolnych, a także zwiększając marketing produktów rolnych. 

167  A. Harasim, Zagadnienia dóbr publicznych ... , s. 129.
168  Bezpieczeństwo żywnościowe oznacza, że każdy człowiek ma prawo do żywności, a bezpie-
czeństwo żywności zakłada, że każdy ma prawo do żywności bezpiecznej.
169  J. Wilkin, Dobra dostarczane przez rolnictwo w świetle  teorii  dóbr publicznych ... , 
s. 47-48.
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Obszary wiejskie charakteryzują się wyjątkowym krajobrazem, architek-
turą oraz w niektórych miejscach nietkniętą ludzką ręką przyrodą. Dlatego 
ważne są inwestycje przyczyniające się do zachowania dziedzictwa kulturo-
wego. Ponadto wciąż słaby jest transfer wiedzy i współpracy między sektorem 
naukowo-badawczym a rolnictwem. Dobra społeczno- kulturowe chronio-
ne i dostarczane za pomocą PROW to: ochrona zabytków i budownictwa 
tradycyjnego na obszarach wiejskich, inwestycje w obiekty pełniące funkcje 
kulturalne, kształtowanie przestrzeni publicznej, usługi doradcze i działalność 
szkoleniowa dla osób pracujących w sektorze rolnym i leśnym.  

Rolnictwo może mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na 
dobra publiczne. Przykładowo odłogowanie i porzucanie gruntów może ne-
gatywnie wpływać na takie dobra publiczne jak krajobraz rolniczy, bioróż-
norodność, żywotność wsi, a specjalizacja lub koncentracja produkcji może 
mieć wpływ na jakość i dostępność wody, czy funkcjonalność gleb170. Aby 
osiągnąć pożądany poziom dóbr publicznych konieczne są więc odpowied-
nie regulacje prawne. Jedną z nich jest właśnie Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, który z jednej strony chroni pozytywne dobra publiczne genero-
wane przez rolnictwo, natomiast z drugiej – ogranicza działania negatywnie 
na nie wpływające. 

Zgodzić się należy z A. Mikułą, że „koncepcja dóbr publicznych pokazuje, 
że ich podaż (…) jest niewystarczająca, co daje uzasadnienie dla subsydiowania 
ich produkcji w ramach interwencji państwa w celu zwiększenia dobrobytu spo-
łecznego”171.  

 4.3. Wpływ jednostek samorządu terytorialnego na 
 kształtowanie dóbr publicznych  
 (dobro publiczne jako zasób komunalny)

Prawo do korzystania z dóbr publicznych jest prawem podmiotowym 
człowieka, a ochrona i właściwe udostępnianie tych dóbr należy do zadań 
państwa, w tym do zadań samorządu terytorialnego. 

Zasada dóbr publicznych realizowanych przez samorząd terytorialny ma 
swoje konstytucyjne umocowanie. Konstytucja RP w art. 166 ust. 1 wskazuje,  
że jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek wykonywać zadania 
publiczne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. 

170  A. Harasim, Zagadnienie dóbr publicznych ... ,  s. 125.
171  A. Mikuła, Finansowanie dostarczania dóbr publicznych przez rolnictwo w Polsce, „Roczniki 
Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich” 2014, t. 101, z. 1, s. 102.
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Jednostkę samorządu terytorialnego można rozpatrywać w dwóch katego-
riach. W pierwszej z nich, samą jednostkę samorządu terytorialnego należałoby 
traktować jako dobro publiczne. W drugiej – jednostka samorządu terytorial-
nego jest dostawcą dóbr publicznych. Twierdzenie, że jednostka samorządu te-
rytorialnego jest dobrem publicznym oznacza, że nie da się jej zastąpić innym 
podmiotem, który tak dobrze odtworzyłby wszystkie jej funkcje. Jednostka sa-
morządu terytorialnego, jako dobro publiczne, to podmiot działający rzetelnie, 
sprawnie i w sposób fachowy, merytorycznie przygotowany do wykonywania 
nałożonych na niego zadań. 

Samorząd terytorialny jest przejawem demokracji lokalnej. Mieszkańcy 
oczekują od samorządu efektów np. w postaci dobrej jakości dróg publicznych, 
utrzymania czystości i porządku, czy zagospodarowanego parku miejskiego. 
Można spotkać się z poglądem, że samorząd działa nieefektywnie, czyli z na-
szego punktu widzenia nie zapewnia wystarczającej podaży dóbr publicznych. 
Często zdarza się też, że samorządy nie mają wystarczających środków finanso-
wych na zaspokajanie wszystkich potrzeb mieszkańców. Dlatego też z pomo-
cą przychodzą środki unijne, które mają za zadanie uzupełniać i stymulować 
działania podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Prawidło-
we zarządzanie przez samorząd jest też dobrem publicznym, ponieważ wszyscy 
mieszkańcy mogą czerpać korzyści ze sprawnie funkcjonującego samorządu172.  

Dobro publiczne może mieć też niematerialny wymiar w postaci dobrego 
prawa stanowionego przez gminę, powiat, czy województwo. 

Jednostki samorządu terytorialnego, zaspokajając zbiorowe potrzeby 
mieszkańców, wykonują zadania własne i zadania zlecone. Zadania zlecone 
nie są nastawione na realizację dóbr publicznych w terytorialnych granicach 
jednostek, lecz zostały one przekazane jednostkom na podstawie innych 
ustaw niż ustawy samorządowe lub na podstawie aktów indywidualnych173. 
W związku z powyższym to zadania własne będą miały najbardziej donio-
słe znaczenie dla mieszkańców w kontekście dostarczania dóbr publicznych.  
Zadania własne gminy zostały określone w ustawie o samorządzie gminnym,174 
natomiast zadania własne powiatu w ustawie o samorządzie powiatowym175.  
W obu przypadkach można mówić o otwartym katalogu zadań, ponie-
waż w przypadku gminy ustawodawca posługuje się sformułowaniem  

172  G. Kula, Samorząd dobrem publicznym – problem percepcji, [w:] Samorząd lokalny – dobro 
publiczne, pod red. J. Kleer, Warszawa 2008, s. 178.
173  R. Hauser, Z. Niewiadomski, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do 
ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, Warszawa 2011, s. 31.
174  Art. 7 ust. 1 u.s.g.
175  Art. 4 ust. 1 u.s.p.
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„w szczególności”, a w przypadku powiatu ustawodawca dopuszcza wykony-
wanie zadań na podstawie innych przepisów prawa. Województwo natomiast 
ma do wykonania zadania o charakterze regionalnym. Zadania te zostały ujęte 
w ustawie o samorządzie województwa176. Najogólniej rzecz ujmując zadania 
własne są realizowane w sferze społecznej, gospodarczej, kulturowej, technicz-
nej i administracyjnej177. Dobra publiczne są więc efektem końcowym wyko-
nywanych przez jednostki zadań. Ich zakres podlega ochronie prawnej i jest 
uzależniony od zadań, które jednostki stawiają sobie w danym momencie.

Dostarczanie dóbr publicznych przez samorząd terytorialny wpisuje się  
w pojęcie gospodarki komunalnej178 obejmującej wykonywanie zadań o cha-
rakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane 
zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług po-
wszechnie dostępnych. Oznacza to, że realizacja zadań nie może być skiero-
wana tylko na jednego mieszkańca, ale na nieograniczony krąg odbiorców. 
Ponadto zadania te muszą być realizowane, co do zasady, w sposób stały 
i nieprzerwany179. 

Często zdarza się, że samorząd terytorialny dostarcza mieszkańcom mie-
szanych dóbr. Przykładem może być budowa oczyszczalni ścieków180. Z jednej 
strony oczyszczalnia ścieków sprawi, że znikną przydomowe szamba, co wpły-
nie korzystnie na stan środowiska naturalnego, ponieważ zanieczyszczenia  
z nieszczelnego szamba wpływają na pogorszenie jakości gleby i wody. Dba-
łość o stan środowiska naturalnego przez jednostki samorządu terytorialnego 
to nic innego jak dostarczanie mieszkańcom dobra publicznego. Natomiast 
z drugiej strony gmina może pozbawić konkretne osoby możliwości korzy-
stania z oczyszczalni ścieków nie tworząc odpowiednich połączeń w systemie 
kanalizacyjnym albo wprowadzając wysokie opłaty za odprowadzane ścieki. 
W ten sposób sprawia, że dobro staje się ograniczone i rywalizacyjne.

W doktrynie można znaleźć twierdzenie dotyczące reglamentacji dóbr 
publicznych. Reglamentacja ta miałaby polegać na stałym lub czasowym ich 
ograniczeniu z uwagi na niewłaściwe z nich korzystanie (nieuświadomione 
 
 
 

176  Art. 14 ust. 1 u.s.w.
177  A. Agopszowicz, Zarys prawa samorządu terytorialnego, Katowice 1994, s. 49.
178  Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019, poz. 712 ze 
zm.).
179  J. J. Zięty, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 2.
180  Innym przykładem może być budowa płatnej autostrady.
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lub celowe) albo też  korzystanie w sposób zgodny z przeznaczeniem, ale zagra-
żającym stanowi tego dobra181.

Jednostka samorządu terytorialnego jako stabilny podmiot zarządzający 
dobrami publicznymi powinna odznaczać się takimi cechami, jak: poczucie 
wspólnoty, adaptacja zasad wykorzystania do lokalnych warunków, efektywne 
monitorowanie wykorzystywanych dóbr i skuteczne sposoby rozwiązywania 
problemów w dostarczaniu dóbr publicznych182.

Wnioski

Obszary wiejskie stanowią część przestrzeni każdego państwa członkow-
skiego Unii Europejskiej. Na poziomie unijnym aktami prawnymi, które po-
sługują się pojęciem obszarów wiejskich są przede wszystkim rozporządzenia 
unijne, w szczególności rozporządzenia nr 1303/2013 i nr 1305/2013. W Pol-
sce istnieje wiele aktów prawnych, w których pojawia się pojęcie obszarów 
wiejskich, ale w żadnym nie jest ono zdefiniowane. Polski ustawodawca nie 
wprowadził bowiem przepisu prawa, w ramach którego byłaby ujęta norma-
tywna definicja obszaru wiejskiego183. Różnorodność państw unijnych sprawia, 
że nie jest możliwe przyjęcie jednej definicji obszaru wiejskiego obowiązującej 
w całym europejskim porządku prawnym. W odniesieniu do postulatu sfor-
mułowania jednolitej definicji obszaru wiejskiego na poziomie polskiego usta-
wodawstwa stwierdzić należy, iż niewątpliwie doprowadziłoby to do spójności 
w polityce rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, jednakże z uwagi na odmien-
ność klasyfikacji obszarów wiejskich jest to praktycznie niemożliwe.

Polityka rozwoju obszarów wiejskich w Polsce i Unii Europejskiej stop-
niowo ewoluowała dostosowując się do zmieniających się potrzeb mieszkań-
ców obszarów wiejskich, jak i potrzeb samego terytorium. Na rozwój obszarów 
wiejskich wpływ mają czynniki: ekonomiczne, środowiskowe, kulturowe oraz 
społeczne. Wszystkie te czynniki są od siebie zależne i mają zdolność do wza-
jemnej stymulacji. Z biegiem czasu obszary wiejskie przestały pełnić jedynie 
funkcje rolnicze na rzecz działalności pozarolniczej. Nie ulega wątpliwości, że 

181  J. Korczak, Reglamentacja korzystania z dóbr publicznych w działalności prawotwórczej jed-
nostek samorządu terytorialnego, [w:] Dobra publiczne w administracji, pod red. M. Woźniaka,  
E. Pierzchały, Toruń 2014, s. 81-82.
182  M. Jakubowski, Dobra publiczne i dobra wspólne, [w:] Teoria wyboru publicznego. Główne 
nurty i zastosowania, pod red. J. Wilkina, Warszawa 2012, s. 57.
183  E. Klat-Górska, Regulacje prawne obszaru wiejskiego, [w:] Instytucje prawa rolnego, pod red. 
M. Korzyckiej, Warszawa 2019, s. 453.
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prowadzenie pozarolniczej aktywności wpisuje się w koncepcję wielofunk-
cyjnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także jest jednym 
z podstawowych założeń Wspólnej Polityki Rolnej. 

Podstawowymi instrumentami pomocy Wspólnej Polityki Rolnej, 
oprócz płatności bezpośrednich, są programy rozwoju obszarów wiejskich. Ce-
lem tych programów jest propagowanie polityki rozszerzonej wobec obszarów 
wiejskich o nowe, znaczące dla niej zagadnienia, jak np. ochrona środowiska 
naturalnego, czy rozwój działalności pozarolniczych184. Program Aktywizacji 
Obszarów Wiejskich (PAOW) był jednym z pierwszych programów, którego 
celem nie była realizacja przedsięwzięć związanych stricte z rolnictwem, ale 
z szeroko rozumianym rozwojem obszarów wiejskich w konkretnych jed-
nostkach terytorialnych. Swój wkład w wykonanie postanowień PAOW miał 
również samorząd terytorialny, przede wszystkim gmina i powiat. Jednostki 
te z jednej strony brały udział w działaniach na rzecz edukacji na obszarach 
wiejskich i na rzecz infrastruktury wiejskiej. Były to więc działania zewnętrz-
ne, skierowane, aby przynieść korzyść mieszkańcom obszarów wiejskich.  
Z drugiej strony jednostki te uczestniczyły w działaniu polegającym na bu-
dowie własnego potencjału, co z kolei było działaniem wewnętrznym, przy-
noszącym korzyść nie tylko samej jednostce, ale również podmiotom obję-
tych zasięgiem terytorialnym danej jednostki. Działanie to miało zapewnić 
samorządowi terytorialnemu właściwą wiedzę i umiejętności, które zaowocują 
efektywnym wdrażaniem funduszy unijnych. Mimo początkowych trudności, 
włączenie samorządu w sprawy obszarów wiejskich, spowodowało u niego 
zmiany instytucjonalne i mentalne. Dzięki PAOW, jednostki samorządu tery-
torialnego zaczęły się uaktywniać i mobilizować do dalszych działań, co miało 
duże znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich.

W programie SAPARD kontynuowano część działań objętych PAOW. 
Ponadto wprowadzono wiele nowych działań. Wszystkie trzy jednostki sa-
morządu terytorialnego miały możliwość skorzystania z przedsięwzięć ofero-
wanych przez program SAPARD. Najwięcej możliwości wsparcia obszarów 
wiejskich uzyskała gmina, a najmniej województwo. Mimo, iż w początko-
wym okresie wdrażania programu SAPARD, niewiele jednostek samorządu 
terytorialnego było nim zainteresowanych, to finalnie wiele gmin z niego 
skorzystało. Chociaż były i takie gminy, które w ogóle nie złożyły wniosku 
o dofinansowanie, jednocześnie nie korzystając z innych programów pomocy. 

184  A. Poślednik, 10 years of Poland-s EU membership: achievements in the agri- food sector and 
rural areas, Warsaw 2014, s. 12.
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Skomplikowane procedury ubiegania się o dotacje oraz brak możliwości sfi-
nansowania wkładu własnego to główne problemy jednostek samorządu tery-
torialnego przy ubieganiu się o wsparcie unijne.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wiązało się z wprowadzeniem 
instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej. W latach 2004-2006 unijne wspar-
cie rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce przekazywane było dwutorowo.  
W założeniu ustawodawcy Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja 
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” (SPO) 
i Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) miały się uzupełniać i być ze 
sobą kompatybilne. Programy te różniły się jednak od siebie. Podmiot, który 
ubiegał się o wsparcie z Sektorowego Programu Operacyjnego miał obowią-
zek częściowo pokryć zamierzoną inwestycję środkami własnymi, natomiast  
w przypadku Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich beneficjent nie musiał wno-
sić wkładu własnego. Ponadto większość działań SPO miało charakter inwe-
stycyjny, wymagający większej aktywności od beneficjentów, a w przypadku 
PROW wystarczył poprawnie złożony wniosek. Jednostka samorządu teryto-
rialnego nie była beneficjentem żadnego działania objętego Planem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Natomiast gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska była 
beneficjentem dwóch działań Sektorowego Programu Operacyjnego. Polski 
ustawodawca pozostawił więc rozwój obszarów wiejskich w latach 2004-2006 
mieszkańcom tych obszarów, a ściślej rzecz ujmując podmiotom spełniającym 
określone kryteria w Programach185.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich przyjęty na lata 2007-2013  
w znaczący sposób wpłynął na kształt obszarów wiejskich. Dofinansowane 
projekty dotyczyły rozwoju elektryfikacji gmin, rozwoju infrastruktury spo-
łecznej, kulturowej i gospodarczej tych terenów, aktywizacji zawodowej ludno-
ści wiejskiej, czy postępu technologicznego. Głównym beneficjentem PROW 
2007-2013 były gminy. Ich przedsięwzięcia miały na celu wzrost atrakcyjności 
turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. Przykładowo w ramach tego 
programu gminy mogły budować lub modernizować drogi gminne, lokalne. 
Natomiast drogi powiatowe i wojewódzkie finansowane były z regionalnych 
programów operacyjnych, bowiem nie było możliwości finansowania jednego 
projektu z różnych funduszy unijnych186. 

185  M. Ogryzek, A. Niedźwiecki, A. Harasimowicz, Rola unijnych funduszy pomocowych w roz-
woju wybranych polskich regionów, Warszawa 2016, s. 14.
186  M. Lejcyk, R. Poździk, Fundusze unijne, zasady finansowania projektów ze środków unijnych 
w Polsce w latach 2007-2013, Lublin 2010, s. 33.



66

ROZDZIAŁ I

W świetle powyższych uwag nie ulega wątpliwości, że na rozwój ob-
szarów wiejskich wpływ bezpośredni lub pośredni miały jednostki samorzą-
du terytorialnego. Z jednej strony jednostki te były beneficjentami działań 
programów pomocowych, z drugiej strony partycypowały w kosztach tych 
programów. Na uwagę zasługuje fakt, iż w przypadku jednostek samorządu 
terytorialnego ustawodawca nie formułował bardzo szczegółowych przesłanek, 
których spełnienie warunkowało możliwość korzystania z pomocy187. W ten 
sposób ustawodawca chciał dać więc szansę jednostkom samorządu terytorial-
nego najbardziej potrzebującym unijnej pomocy188. 

Potrzeby wspólnoty samorządowej zaspokajane są poprzez zadania wy-
konywane przez jednostki samorządu terytorialnego. Obecnie obowiązujący 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 daje możliwość 
podjęcia przez gminę, powiat, czy województwo działań służących rozwojowi 
obszarów wiejskich i ich mieszkańców. Dobra publiczne są efektem końco-
wym wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań. Do-
bra te nazywane są dobrami publicznymi, ponieważ służą społecznościom 
wiejskim i realizują funkcje interesu publicznego. Samorząd terytorialny peł-
ni więc główną rolę w kształtowaniu dóbr publicznych. Dobra publiczne są  
finansowane ze środków publicznych, tj. z budżetów jednostek samorządu te-
rytorialnego, ale coraz częściej finansowane są ze środków unijnych, zwłaszcza 
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. 

187  W porównaniu do beneficjentów jakimi są osoby fizyczne, które muszą spełniać dodat-
kowo odpowiednie przesłanki jak np. wiek, miejsce zamieszkania, kwalifikacje rolnicze, czy 
samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego. Zob. P. Blajer, Beneficjenci „Programu roz-
woju obszarów wiejskich”, PPR 2010, nr 1 (6), s. 20-26. Podobnie P. Blajer, Koncepcja prawna 
rolnika indywidualnego w prawie polskim na tle porównawczym, Kraków 2009, s. 321-322. 
188  J. Wyciślok, Kontrola środków UE. Procedury przetargowe. Kontrola skarbowa środków  
z funduszy strukturalnych i z Funduszu Spójności, Warszawa 2004, s. 101.
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JEDNOSTKA SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO W PROCESIE 

WDRAŻANIA PROGRAMU 
ROZWOJU OBSZARÓW 

WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2014-2020 – zagadnienia wstępne

Wspólna Polityka Rolna (WPR), jako jedna z najstarszych polityk unij-
nych, absorbuje większą część unijnego budżetu. Od 2007 r. polityka rozwoju 
obszarów wiejskich stanowi, obok polityki rynkowej, drugi filar WPR. Jest 
to widoczne m.in. przy uwzględnianiu głównego źródła finansowania. Każdy 
kraj członkowski otrzymuje bowiem od Unii Europejskiej środki finansowe 
do wykorzystania przez okres siedmiu lat. W celu wdrażania środków unij-
nych przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich każde państwo przygo-
towuje dokument podobny do polskiego Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich (PROW)1. Może być to jeden dokument obowiązujący na terenie całego 
kraju (jak np. w Polsce) lub kilka dokumentów obowiązujących w poszcze-
gólnych regionach państwa (jak to ma miejsce w Wielkiej Brytanii)2 lub też 
jeden program krajowy oraz kilka regionalnych dokumentów w zależności  
 
 
 

1  W obecnym okresie programowania 28 państw Unii Europejskiej realizuje 118 różnych pro-
gramów rozwoju obszarów wiejskich. W dalszej części pracy będę posługiwać się sformułowa-
niami: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, PROW, PROW 2014-2020 lub Program.
2  P. Będźmirowska, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, SIA 2013, t. XI, 
s. 86. 
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od istniejących problemów ekonomicznych, środowiskowych, czy społecz-
nych (jak jest np. we Włoszech3, czy Królestwie Hiszpanii).

Na posiedzeniach Rady Europejskiej i Rady Ministrów Rolnictwa  
w Brukseli w 2013 r. postanowiono, że Polska będzie największym beneficjen-
tem środków unijnych w latach 2014-2020. W przypadku problematyki roz-
woju obszarów wiejskich ustalono, że Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
w nowym okresie programowania, stanowić będzie kontynuację poprzedniego 
programu, a także rozwinięcie innych form wsparcia. Zaplanowano, iż łączne 
środki publiczne przeznaczone na realizację PROW wyniosą 13 612 211 428 
euro, w tym: 8 697 556 814 euro z budżetu UE i 4 914 654 614 euro wkładu 
krajowego.

W nowym podejściu polityka rozwoju obszarów wiejskich stała się częścią 
polityki spójności. Unijną podstawę opracowania Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich stanowiły: Strategia Europa 2020, Wspólne Ramy Strategicz-
ne (WRS), Umowa Partnerstwa, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-
skiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Fundu-
szu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Ry-
backiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/20064, a także 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez  
 

3  Republika Włoska w perspektywie finansowej 2014-2020 zdecydowała się na 21 regional-
nych programów rozwoju obszarów wiejskich oraz jeden Krajowy Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. Więcej na temat programów rozwoju obszarów wiejskich we Włoszech zob.  
A. Germanò, G. Strambi, Wdrażanie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich we Włoszech na 
podstawie rozporządzenia nr 1305/2013, PPR 2016, nr 2 (19), s. 135-166. W Królestwie Hisz-
panii na lata 2014-2020 ustanowiono Krajowy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
siedemnaście programów regionalnych, które są koordynowane przez krajowe ramy rozwoju 
obszarów wiejskich. Więcej na temat  PROW w Hiszpanii zob. A. Sánchez Hernández, Poli-
tyka Rozwoju Obszarów Wiejskich w świetle prawa Unii Europejskiej, [w:] Integracja europejska 
jako determinanta polityki wiejskiej. Aspekty prawne, pod red. P. Litwiniuka, Warszawa 2017,  
s. 503-506; J. M. de la Cuesta Sáenz, Regulacja tematyki rozwoju obszarów wiejskich w hiszpań-
skim systemie prawnym, [w:] Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej. Aspekty 
prawne, pod red. P. Litwiniuka, Warszawa 2017, s. 511-524; M. Garcia Herreros, Przybliżenie 
instytucji polityki rozwoju obszarów wiejskich w Hiszpanii, [w:] Integracja europejska jako deter-
minanta polityki wiejskiej. Aspekty prawne, pod red. P. Litwiniuka, Warszawa 2017, s. 525-543.
4  Dz. Urz. UE. L. 347/320, zwane dalej rozporządzeniem 1303/2013.
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFR-
ROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/20055.

Strategia Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważo-
nego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – jest podstawowym do-
kumentem programowym dla perspektywy finansowej 2014-20206. Strategia 
obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety: rozwój inteligentny 

– rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; rozwój zrównoważony – 
wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej 
środowisku i bardziej konkurencyjnej; rozwój sprzyjający włączeniu społecz-
nemu – wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewnia-
jącej spójność społeczną i terytorialną. Wszystkie te trzy priorytety mają swoje 
odzwierciedlenie w priorytetach realizowanych przez obecny Program Roz-
woju Obszarów Wiejskich w Polsce. Ponadto wskazać należy, że Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wnosi wkład do Stra-
tegii Europa 2020 poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich w sposób uzupełniający inne instrumenty WPR, Politykę Spójności 
i Wspólną Politykę Rybołówstwa.

Wspólne Ramy Strategiczne wskazują wytyczne dla wszystkich państw 
członkowskich Unii Europejskiej odnośnie możliwie jak najlepszego wyko-
rzystywania funduszy unijnych, jednocześnie koncentrując się na priorytetach 
ustalonych w Strategii Europa 20207. Wspólne Ramy Strategiczne zostały 
przyjęte, aby wprowadzić koordynację i uzyskać synergię między funduszami, 
takimi jak: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski 
Fundusz Społeczny (EFS), Fundusz Spójności (FS) i Europejski Fundusz Mor-
ski i Rybacki (EFMR). Potrzeba przyjęcia WRS wyniknęła m.in. z potrzeby 
większego wsparcia obszarów wiejskich (wspólna strategia, podobne cele, spój-
ne harmonogramy realizacji działań, możliwość łatwiejszego łączenia różnych 
źródeł finansowania)8. Wskutek przyjęcia Wspólnych Ram Strategicznych 

5  Dz. Urz. UE. L. 347/487, zwane dalej rozporządzeniem 1305/2013.
6  Stanowi kontynuację strategii lizbońskiej z lat 2000-2010.
7  Wspólne Ramy Strategiczne zostały określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz usta-
nawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. UE. L. 347/320).
8  J. Stoksik, Projektowanie pomocy unijnej w dziedzinie polityki rozwoju obszarów wiejskich, SIA 
2013, t. XI, s. 108.
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priorytety polityki rozwoju obszarów wiejskich będę mogły być wspierane nie 
tylko za pomocą środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, ale również z pozostałych funduszy 
strukturalnych, które nadal pod względem organizacyjno-prawnym pozostają 
odrębne9. Ponadto wskazać należy, że Wspólne Ramy Strategiczne ułatwiły 
Polsce przygotowanie Umowy Partnerstwa oraz Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. 

Umowa Partnerstwa została zawarta między Polską a Komisją Europej-
ską10. Określa strategię interwencji funduszy europejskich w ramach trzech 
polityk unijnych: Wspólnej Polityki Rolnej, Polityki Spójności i Wspólnej 
Polityki Rybołówstwa w Polsce w latach 2014-2020. Najważniejszymi in-
strumentami realizacji Umowy Partnerstwa są krajowe i regionalne programy 
operacyjne. Umowa była więc punktem odniesienia dla określenia szczegóło-
wej treści Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wskazała m.in. na głów-
ne potrzeby rozwojowe obszarów wiejskich, terytorialny wymiar interwencji, 
zasady wyboru projektów w ramach PROW, system instytucjonalny i sys-
tem finansowy. Zgodnie z treścią Umowy Partnerstwa: obszary wiejskie mają 
potencjał do tego, aby stać się atrakcyjnym miejscem pracy, zamieszkania, 
wypoczynku i prowadzenia działalności rolniczej lub pozarolniczej, z zacho-
waniem unikalnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych 
tych terenów dla przyszłych pokoleń. Silnie zróżnicowana struktura osadnicza, 
społeczna i gospodarcza obszarów wiejskich w Polsce oraz różna skala i natu-
ra powiązań pomiędzy nimi a obszarami miast, zarówno wojewódzkich, jak 
i subregionalnych, wymaga precyzyjnie ukierunkowanej interwencji11. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Ry-
backiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 

9  E. Tomkiewicz, M. Bocheński, Polityka rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie lat 2014-
2020 w kontekście nowych wyzwań, SIA 2012, t. X, s. 242.
10  Obecna wersja Umowy Partnerstwa została zatwierdzona przez Komisję Europejską  
w dniu 23 października 2017 r. na podstawie decyzji wykonawczej C(2017) 6994 (notyfiko-
wana 24 października 2017 r.).
11  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/umowa-partne 
rstwa/ [dostęp na dzień 12.09.2018 r.].
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rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 nazywane jest w literaturze „roz-
porządzeniem ogólnym”, ponieważ zawiera ogólne przepisy regulujące m.in.: 
programowanie, instrumenty finansowe, monitorowanie i ewaluację oraz za-
sady wdrażania wszystkich europejskich funduszy pomocowych, w tym oczy-
wiście EFRROW.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 jest pod-
stawowym i wiążącym aktem prawnym kreującym politykę rozwoju obszarów 
wiejskich w całej Unii Europejskiej. Regulacja prawna obecnie obowiązują-
cego rozporządzenia swym zakresem wychodzi poza ramy polityki rozwoju 
obszarów wiejskich, wiążąc ją w ogólnych ramach polityki spójności UE.

„Nowa reforma WPR-u nie zakłada dużych zmian w ogólnej koncepcji Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich, uznając tą obecną za udaną. W dalszym 
ciągu państwa członkowskie będą same opracować wieloletnie plany i programy  
w oparciu o potrzeby swoich własnych obszarów wiejskich. Mając na uwadze fakt, 
iż państwa te najlepiej wiedzą jak poprawić sytuację tych obszarów (...) każdy kraj 
będzie decydował ile środków zostanie przeznaczonych na realizację poszczegól-
nych celów (..)”12.

Prace nad projektem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 rozpoczęły się w 2012 r. Projekt Programu przygotował Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który następnie podlegał szerokim konsultacjom 
społecznym ze strony przede wszystkim rolników, organizacji społecznych  
i gospodarczych, terenowej administracji rządowej oraz samorządów tery-
torialnych. Kolejno projekt PROW zatwierdziła Rada Ministrów. W dniu  
15 kwietnia 2014 r. projekt został przekazany Komisji Europejskiej do ak-
ceptacji. Oceniana była po pierwsze, zgodność PROW z rozporządzeniami 
unijnymi nr 1303/2013 i nr 1305/2013, a po drugie, zgodność założeń Pro-
gramu z priorytetami, celami tematycznymi i Umową Partnerstwa. Należy 
zaznaczyć, że Polska była jednym z pierwszych państw unijnych przekazują-
cych dokument do zaopiniowania, a mimo to w okresie tym Program miał już 
funkcjonować. Komisja Europejska ostatecznie zatwierdziła Program w dniu  

12  J. Janicka, Ł. Fehler, S. Stępień, Wspólna polityka rolna po 2013 roku – budżet i kierunki 
zmian, [w:] Dylematy Wspólnej Polityki Rolnej w świetle doświadczeń lat 2007-2013, pod red.  
A. Czyżewskiego, K. Smędzik-Ambroży, Bruksela-Bydgoszcz-Poznań 2013, s. 69.
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12 grudnia 2014 r.13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał PROW do 
wiadomości członkom Rady Ministrów i ogłosił w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat Komisji Europejskiej 
o zatwierdzeniu Programu14.

Wcześniejsze negatywne doświadczenia ustawodawcy we wdrażaniu 
PROW w latach 2007-2013 nie spowodowały rozpoczęcia prac nad zmianą 
charakteru prawnego obecnego PROW15. E. Kremer i D. Łobos-Kotowska 
uważają, że PROW na lata 2014-2020 nie jest aktem prawa powszechnie obo-
wiązującego, a jedynie aktem prawa wewnętrznego16, bowiem projekt PROW 
zatwierdzany jest w drodze uchwały przez Radę Ministrów17. Orzecznictwo 
sądowe również podzieliło te opinie18. Następnie Program, przez fakt zatwier-
dzenia decyzją Komisji Europejskiej, nie jest również aktem prawa unijnego. 
W związku z powyższym nie może być on podstawą przyznania lub odmo-
wy przyznania pomocy z EFRROW na podstawie decyzji administracyjnej, 
czy umowy cywilnoprawnej19. Zupełnie odmienną koncepcję przedstawił 
inny przedstawiciel doktryny prawa rolnego, P. Litwiniuk, który stwierdził, 
iż PROW jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Badacz przeciw-
stawia się dominującym w orzecznictwie sądów administracyjnych poglądowi, 
zgodnie z którym, PROW jest aktem prawa wewnętrznego, zgodnie z art. 
93 ust. 1 Konstytucji RP, ponieważ jest on przyjmowany w drodze uchwały 
Rady Ministrów. Zwraca on uwagę na to, że przedmiotem uchwały Rady 

13  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wersji pełnej lub skróconej, 
znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
14  M.P. 2015, poz. 541.
15  Na liczne błędy natury legislacyjnej, porządkowej, redakcyjnej, które niejednokrotnie po-
wodowały chaos prawny i destabilizację prawa związanego z rozwojem obszarów wiejskich zob. 
P. Czechowski, A. Niewiadomski, Wpływ funduszy strukturalnych na wzrost konkurencyjności 
polskiego rolnictwa – aspekty prawne, SIA 2012, t. X, s. 326-333.
16  Więcej na temat charakteru prawnego PROW zob. E. Kremer, Wybrane zagadnienia  
z problematyki rozwoju obszarów wiejskich, płatności bezpośrednich w orzecznictwie sądów admi-
nistracyjnych, SIA 2009, t. VII, s. 143-150, jak również D. Łobos-Kotowska, Umowa przyzna-
nia pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Warszawa 
2013, s. 104-150. 
17  Zgodnie z art. 87 Konstytucji źródłami prawa powszechnie obowiązującego są: Konstytucja, 
ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia i akty prawa miejscowego. Na-
tomiast zgodnie z art. 93 źródłami prawa wewnętrznego są uchwały Rady Ministrów, a także 
zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych ministrów.
18  Zob. wyrok NSA z dnia 21 stycznia 2008 r., sygn. akt II GSK 287/07, Legalis nr 113505; 
wyrok NSA z dnia 7 marca 2008 r., sygn. akt II GSK 336/07, Legalis nr 150189; wyrok NSA 
z dnia 18 marca 2008 r., sygn. akt II GSK 401/07, Legalis nr 601963; wyrok NSA z dnia 22 
kwietnia 2008 r., sygn. akt II GSK 504/07, Legalis nr 128568; wyrok NSA z dnia 13 listopada 
2008 r., sygn. akt II GSK 627/08, Legalis nr 208792.
19  D. Łobos-Kotowska, Umowa przyznania pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, Warszawa 2013, s. 40-42.
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Ministrów nie jest PROW, a jedynie „projekt PROW”, który to projekt jest 
przesyłany do Komisji Europejskiej celem akceptacji. Według P. Litwiniuka: 

„Trudno jednoznacznie rozstrzygnąć o charakterze prawnym projektu PROW do 
momentu jego zatwierdzenia przez Komisję Europejską. Wydaje się, że na tym 
etapie nie jest to w ogóle źródło prawa (w tym prawa wewnętrznego), gdyż posta-
nowienia takiego projekt nie wiążą – z prawnego punktu widzenia – jakichkol-
wiek podmiotów, w tym również jednostek podległych organizacyjnie”20. Dopiero 
zatwierdzenie projektu PROW przez Komisję Europejską ma kluczowe zna-
czenie dla ustalenia charakteru prawnego PROW. Otóż art. 4 decyzji Komi-
sji Europejskiej zatwierdzającej projekt PROW stanowi, iż niniejsza decyzja 
skierowana jest do Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 288 Traktatu  
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej decyzja, która wskazuje adresatów, wiąże 
tylko tych adresatów21. Skoro więc adresatem decyzji KE jest państwo, to jej 
postanowienia wiąże organy krajowe. Decyzja taka zatem „może stanowić dla 
tych organów podstawę prawną decyzji skierowanych do osób fizycznych lub praw-
nych (...)”22. W związku z powyższym PROW powinien być traktowany jako 
decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej, co więcej powinien być uznany za 
element tej decyzji, chociaż formalnie nim nie jest23. 

20  P. Litwiniuk, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jako dokument programowy i źródło pra-
wa rolnego, Warszawa 2018, s. 189.
21  Dz. Urz. UE C 326/47, dalej TFUE. 
22  B. Kurcz, Komentarz do art. 288 TFUE, [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – 
Komentarz, pod red. A. Wróbla, Warszawa 2012, pkt 288.7.2.1.
23  W tym miejscu warto określić charakter prawny programów rozwoju obszarów wiejskich 
obowiązujących w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, tj. w Królestwie Hisz-
panii i Republice Włoskiej. W Królestwie Hiszpanii stanowienie regulacji odnoszących się do 
polityki rozwoju obszarów wiejskich odbywa się na poziomie krajowym oraz wspólnot autono-
micznych. Konstytucja Hiszpanii przyznaje wspólnotom autonomicznym kompetencje do m.in. 
regulowania spraw z zakresu rolnictwa i hodowli. Natomiast władza centralna ma koordynować 
politykę wiejską. Istotne jest to, że programy rozwoju obszarów wiejskich nie zostały opubliko-
wane w Dzienniku Urzędowym Hiszpanii (BOE), nie mogą zatem wywoływać bezpośrednich 
skutków prawnych. Poszczególne działania ogólnokrajowego PROW zostały wdrożone za po-
mocą dekretów królewskich, natomiast działania regionalnych PROW są wdrażane na zasadach 
i w trybie określonym w prawodawstwie wspólno autonomicznych. Programy rozwoju obsza-
rów wiejskich zawierają normy, których obowiązywanie zależy od ich rozwinięcia w drodze aktu 
prawa powszechnie obowiązującego.  Zob. M. Garcia Herreros, Przybliżenie instytucji polityki 
rozwoju obszarów wiejskich w Hiszpanii, [w:] Integracja europejska jako determinanta polityki 
wiejskiej. Aspekty prawne ... , s. 538-539; Z odmiennym rozwiązaniem dotyczącym  statusu 
prawnego PROW mamy do czynienia w Republice Włoskiej.  Projekty PROW  normowane 
przez władzę centralną oraz władze regionalne podlegają obowiązkowej publikacji w „Urzędo-
wym Biuletynie” oraz na stronach internetowych regionów. Orzecznictwo sądowe we Włoszech 
stoi na stanowisku, iż program rozwoju obszarów wiejskich, zatwierdzony przez Komisję Euro-
pejską, jest po pierwsze aktem prawa powszechnie obowiązującego, a po drugie jest podstawo-
wym źródłem wypłaty środków finansowych.  Zob. A. Germanò, G. Strambi, Wdrażanie Pro-
gramów Rozwoju Obszarów Wiejskich we Włoszech na podstawie rozporządzenia nr 1305/2013 ... . 
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W polskim porządku prawnym głównym źródłem prawa krajowego  
w zakresie polityki rozwoju obszarów wiejskich jest ustawa z dnia 20 lute-
go 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202024 oraz 
rozporządzenia wykonawcze wydawane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi na podstawie upoważnienia ustawowego. W związku z powyższym wdra-
żanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich odbywa się na podstawie usta-
wy i wydawanych na jej podstawie rozporządzeń. Polski ustawodawcy przyjął 
bowiem koncepcję pośredniego, a nie bezpośredniego stosowania regulacji 
zawartych w samym PROW.

W swojej treści PROW zawiera analizę SWOT sytuacji na obszarach 
wiejskich, w tym ich mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, określenie 
potrzeb, które można zaspokoić, wskazanie celów przekrojowych i szczegó-
łowych możliwych do osiągnięcia oraz najważniejszych priorytetów i strategii 
rozwoju obszarów wiejskich. Na podstawie analizy SWOT określone zostały 
przede wszystkim działania, na podstawie których realizowana będzie polity-
ka rozwoju obszarów wiejskich25. PROW zawiera również informacje m.in.: 
o planie ewaluacji (założeń odnoszących się do systemu oceny programu), pla-
nie finansowym, czy planie wskaźników (odnoszących się do poszczególnych 
działań).

Głównym celem PROW 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności rol-
nictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dzie-
dzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. 
Ustawodawca zrezygnował z dotychczasowego podziału Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na osie priorytetowe na rzecz podejścia tematycznego 
(problemowego)26. Obecnie PROW realizuje sześć priorytetów wyznaczo-
nych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, 
a mianowicie:

24  Dz. U. z 2020, poz. 217 ze zm., dalej jako: ustawa o wspieraniu rozwoju, ustawa o wspiera-
niu rozwoju obszarów wiejskich lub u.w.r.o.w.
25  A. Niewiadomski, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, [w:] Prawo rolne, pod red. P. Cze-
chowskiego, Warszawa 2017, s. 539.
26  PROW na lata 2007-2013 obejmował 22 działania, które wdrażane były w ramach 4 osi 
priorytetowych takich jak poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, poprawa stanu 
środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowa-
nie gospodarki wiejskiej oraz program LEADER. 
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1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na 
obszarach wiejskich.
2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej  
i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarzą-
dzania ryzykiem w rolnictwie.
4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od 
rolnictwa i leśnictwa.
5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia 
na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: 
rolnym, spożywczym i leśnym.
6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promo-
wanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Pierwszy priorytet obejmuje takie zadania wskazane w PROW jak: trans-
fer wiedzy i działalność informacyjna, usługi doradcze, usługi z zakresu za-
rządzania gospodarstwem, usługi z zakresu zastępstw oraz współpraca. Zało-
żono, że rolnicy, przedsiębiorcy, właściciele lasów oraz inne osoby związane  
z terenami wiejskimi będą mogli podnosić swoją wiedzę i nabywać praktyczne 
umiejętności dzięki udziałom w szkoleniach grupowych i indywidualnych do-
radztwach zawodowych obejmujących swym zakresem zarówno sferę rolnic-
twa, lasów, jak i ochrony obszarów wiejskich. 

Drugi priorytet ma być realizowany przez takie działania jak: transfer wie-
dzy i działalność informacyjna, usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania 
gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw, współpraca, inwestycje w środki 
trwałe, a także rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej. W celu zapew-
nienia konkurencyjności rolnictwa oraz wzmocnienia potencjału produkcyjne-
go gospodarstw rolnych i dostosowania ich działalności do aktualnych wyzwań 
rynkowych niezbędna jest modernizacja dużych gospodarstw, a także restruk-
turyzacja małych i średnich. Ponadto przewidziane dla młodych rolników pre-
mie mają ułatwić podejmowanie przez nich działalności rolniczej i przyczynić 
się do realizacji innowacyjnych zadań.

W ramach trzeciego priorytetu przewidziano: transfer wiedzy i działalność 
informacyjną, systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych, 
inwestycje w środki trwałe, przywracanie potencjału produkcji rolnej znisz-
czonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpo-
wiednich środków zapobiegawczych, podstawowe usługi i odnowę wsi na ob-
szarach wiejskich, tworzenie grup i organizacji producentów oraz współpracę. 
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Te zadania mają prowadzić do podniesienia jakości i promocji produktów 
rolnych na rynkach lokalnych, poziomej i pionowej integracji w łańcuchu 
żywnościowym, budowania trwałych powiązań między rolnictwem a prze-
twórstwem, co zapewni min. stabilność cen oraz krótkie cykle dostaw, a także 
propagowania ubezpieczeń rolniczych. 

Czwarty priorytet to: transfer wiedzy i działalność informacyjna, inwe-
stycje w środki trwałe, działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, rolnictwo 
ekologiczne, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub inny-
mi szczególnymi ograniczeniami. Działania te mają promować praktyki sprzy-
jające zachowaniu bioróżnorodności, krajobrazu i walorów przyrodniczych 
obszarów wiejskich. Należy nadmienić, iż Polska jest jednym z nielicznych 
państw członkowskich UE, któremu udało się zachować bioróżnorodność na 
wysokim poziomie. Ponadto autorzy PROW w części analitycznej Progra-
mu podkreślają, że różnorodność biologiczna stanowi mocną stronę obszarów 
wiejskich27. PROW uwzględnia również potrzebę poprawy jakości wód  i gleb 
poprzez dofinansowanie nawozów naturalnych oraz wsparcie stosowania od-
powiednich praktyk agrotechnicznych (międzyplony, racjonalne nawożenie, 
ekstensywny sposób użytkowania łąk i pastwisk). 

W ramach piątego priorytetu wskazano na jedno zadanie, a mianowicie 
na inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów. Po-
dejmowane będą więc działania mające na celu z jednej strony ograniczanie 
emisji gazów cieplarnianych, a z drugiej zwiększanie pochłaniania dwutlenku 
węgla poprzez odpowiednie użytkowanie gruntów. Promowane będą rów-
nież projekty wykorzystujące energię z odnawialnych źródeł (wiatru, biomasy, 
biogazu, słońca i wody).

Szósty priorytet to działania o charakterze społecznym (zarówno krajo-
wym, jak i regionalnym – w ramach programu LEADER28), tj. ułatwianie 
różnicowania podejmowanych działalności, premie na rozpoczęcie działalno-
ści pozarolniczej, tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich oraz 
działania o charakterze kulturowym, tj. kształtowanie przestrzeni publicznej,  
 

27  P. Gała, Problematyka bioróżnorodności w nowym PROW na lata 2014-2020, SIA 2015,  
t. XIII, s. 173.
28  Program LEADER to inicjatywa podejmowana przez Lokalne Grupy Działania polegająca 
na opracowaniu strategii mającej na celu budowę kapitału społecznego na obszarach wiejskich. 
W praktyce o dofinansowanie unijne będę mogły starać się projekty dot. działalności gospo-
darczej (działalności pozarolniczej) prowadzonej w formie mikroprzedsiębiorstwa. Fundusze 
otrzymane z programu LEADER można przeznaczyć na m.in.  rozwój rynku zbytu produktów 
i usług lokalnych, współpracę między firmami na obszarach wiejskich, budowę lub przebudowę 
infrastruktury turystycznej, czy rekreacyjnej.
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poprawa lokalnej infrastruktury, odbudowa dziedzictwa kulturowego obsza-
rów wiejskich.

W PROW 2014-2020 dla każdego działania i poddziałania ustalono  
w sposób szczegółowy: podstawy prawne, zakres i opis działania, kryteria dostę-
pu, rodzaj wsparcia, rodzaj beneficjenta oraz koszty i warunki kwalifikowalności.

W porównaniu do poprzedniego PROW zmianie uległ katalog działań 
objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Mimo, iż działań tych jest mniej, to nie 
oznacza to zawężenia wsparcia. W obecnym okresie budżetowania, zrezygno-
wano przede wszystkim z rent strukturalnych (które okazały się działaniem 
mało efektywnym), a rozszerzono program rolnośrodowiskowy o element 
klimatyczny. Ponadto wyodrębnione zostało działanie – rolnictwo ekologicz-
ne. Uznano, że skoro sektor rolnictwa ekologicznego w Polsce powiększa się  
z roku na rok, a rolnictwo ekologiczne niesie za sobą udowodnione korzyści 
nie tylko dla środowiska i klimatu, ale także dla zdrowia ludzi lub zdrowia 
publicznego, więc należy go wyodrębnić spośród innych działań jako osobny 
przedmiot wsparcia finansowego29. Nowością jest także możliwość tworzenia 
podprogramów tematycznych z wyższym udziałem unijnych dotacji, jak np. 
młodzi rolnicy, kobiety na obszarach wiejskich, czy małe gospodarstwa rolne30. 
Regulacja ta stanowi istotne novum w ramach europejskich regulacji praw-
nych dotyczących rozwoju obszarów wiejskich31.

Jak już wcześniej zostało wspomniane, wszystkie działania przewidziane  
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich są realizowane za pomocą prze-
pisów prawa powszechnie obowiązującego, tj. ustawy o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz poszczególnych rozporządzeń 

29  Więcej na temat rolnictwa ekologicznego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich i obecnie obowiązujących unijnych rozporządzeń związanych z rozwojem obszarów wiej-
skich zob. K. Leśkiewicz, Nowe spojrzenie na rolnictwo ekologiczne – aspekty prawne, PPR 2014, 
nr 2(15), s. 121-133.  
30  A. Brzozowska, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w procesie zarządzania gospodarstwami 
rolnymi, Częstochowa 2013, s. 121.
31  Preambuła rozporządzenia 1305/2013: Państwa członkowskie powinny mieć możliwość 
włączania do swoich programów rozwoju obszarów wiejskich podprogramy tematyczne ukie-
runkowane na specyficzne potrzeby obszarów mających dla nich szczególne znaczenie. Podpro-
gramy tematyczne powinny dotyczyć między innymi młodych rolników, małych gospodarstw, 
obszarów górskich, tworzenia krótkich łańcuchów dostaw, kobiet na obszarach wiejskich, łago-
dzenia skutków zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz różnorodności biologicznej. 
Podprogramy tematyczne należy również wykorzystywać w celu zapewnienia przyczyniania się 
do restrukturyzacji sektorów rolnych, które mają duży wpływ na rozwój obszarów wiejskich.
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wykonawczych. Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich32 wskazuje 
na takie działania jak:

1) transfer wiedzy i działalność informacyjna: 
a) wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywa-
nia umiejętności, 
b) wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych; 

2) usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym 
i usługi z zakresu zastępstw: 

a) wsparcie korzystania z usług doradczych, 
b) wsparcie dla szkolenia doradców; 

3) systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych: 
a) wsparcie na przystępowanie do systemów jakości, 
b) wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych 
przez grupy producentów na rynku wewnętrznym; 

4) inwestycje w środki trwałe: 
a) wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych, 
b) wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót 
nimi lub ich rozwój, 
c) wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dosto-
sowywaniem rolnictwa i leśnictwa; 

5) przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku 
klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środ-
ków zapobiegawczych: 

a) wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest 
ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, nieko-
rzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof, 
b) wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie 
potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywioło-
wych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof; 

6) rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej:
a) pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych 
rolników, 
b) pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na 
obszarach wiejskich, 
c) pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju 
małych gospodarstw, 

32  Art. 3 ust. 1 u.w.r.o.w.
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d) wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej, 
e) płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla ma-
łych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo inne-
mu rolnikowi; 

7) podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich: 
a) wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub roz-
budową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, 
b) wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową 
i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, kra-
jobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym 
dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środ-
ków w zakresie świadomości środowiskowej, 
c) wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawo-
wych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, 
i powiązanej infrastruktury;

8) inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów; 
9) tworzenie grup producentów i organizacji producentów; 
10) działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne: 

a) płatności z tytułu zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, 
b) wsparcie dla ochrony oraz zrównoważonego użytkowania i rozwoju 
zasobów genetycznych w rolnictwie; 

11) rolnictwo ekologiczne: 
a) płatności na rzecz konwersji na ekologiczne praktyki i metody  
w rolnictwie, 
b) płatności na rzecz utrzymania ekologicznych praktyk i metod  
w rolnictwie; 

12) płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami: 

a) rekompensata na obszarach górskich, 
b) rekompensaty na rzecz innych obszarów charakteryzujących się 
szczególnymi ograniczeniami naturalnymi, 
c) rekompensaty na rzecz innych obszarów charakteryzujących się 
szczególnymi ograniczeniami; 

13) współpraca; 
14) wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER: 

a) wsparcie przygotowawcze, 
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b) wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalne-
go kierowanego przez społeczność, 
c) przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną 
grupą działania, 
d) wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

Wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich odbywa się za po-
mocą systemu instytucjonalnego33. System ten składa się z instytucji zarządza-
jącej, agencji płatniczej, jednostki certyfikującej i podmiotów wdrażających.

Rolę instytucji zarządzającej pełni Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi34. 
Do jego głównych zadań należy zarządzanie PROW i wdrażanie go w sposób 
prawidłowy, skuteczny i efektywny. Instytucja zarządzająca odpowiedzialna 
jest również za m.in. określanie kryteriów wyboru projektów, monitorowa-
nie jakości realizacji Programu, sporządzanie rocznych sprawozdań z postępu 
wdrażania Programu, czy zagwarantowanie przeprowadzania ocen Programu. 
Instytucja zarządzająca sprawuje nadzór nad agencją płatniczą, podmiotami 
wdrażającymi oraz instytucjami pośredniczącymi pod względem wykonywa-
nia przez nich określonych zadań.

Funkcję agencji płatniczej pełni Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (ARiMR)35 na podstawie uzyskanej akredytacji. Agencja jest pod-
miotem wdrażającym instrumenty pomocy dofinansowane z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jest odpowie-
dzialna za zarządzanie wydatkami (dokonuje płatności na rzecz beneficjen-
tów) oraz ich kontrolę. Sporządza roczne streszczenia końcowych sprawozdań 
z audytu i innych przeprowadzonych kontroli, a także deklarację wydatków.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 16 listopada  
2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej36 jednostką certyfikującą w Polsce 
jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Jednostka certyfikująca przedsta-
wia opinię na temat kompletności, dokładności oraz prawdziwości rocznych 

33  Podstawę prawną wykonywania zadań stanowią m.in. przepisy rozporządzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady nr 1305/2013, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  
nr 1303/2013 oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
34  Zgodnie z art. 5 ust. 1 u.w.r.o.w. instytucją zarządzającą jest minister właściwy do spraw 
rozwoju wsi. 
35  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została utworzona na podstawie prze-
pisów ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (Dz. U. z 2005, nr 31, poz. 264). Obecnie działa na podstawie ustawy z dnia 9 maja 
2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019, poz. 1505 ze zm.).
36  Dz. U. z 2020, poz. 505 ze zm.
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sprawozdań finansowych agencji płatniczej, właściwego funkcjonowania jej 
wewnętrznego systemu kontroli oraz zgodności z prawem i prawidłowości wy-
datków, o których zwrot zwrócono się do Komisji Europejskiej.

Zarówno instytucja zarządzająca, jak i agencja płatnicza mogą powierzyć 
realizację części zadań wynikających z PROW tzw. podmiotom wdrażającym. 
Podmiotem wdrażającym może być Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
(KOWR)37 i samorząd województwa. W odniesieniu do jednostek samorządu 
terytorialnego będących beneficjentami wsparcia unijnego to samorząd woje-
wództwa jest najbardziej istotny, ponieważ w odniesieniu do niektórych dzia-
łań PROW to on prowadzi postępowania mające na celu przyznanie, wypłatę, 
czy zwrot pomocy.

2. Ogólna charakterystyka beneficjentów 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2014-2020

Środki finansowe przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich muszą 
zostać rozdysponowane przez podmioty, które spełniają określone wymagania 
(kryteria). Charakter wymagań zależy od istoty i przedmiotu działania  
w ramach, którego podmiot ubiega się o wsparcie. Wszystkie szczegółowe 
warunki i zasady przyznawania pomocy dotyczące działań zawartych  
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich zostały określone w przepisach 
prawa powszechnie obowiązującego. Nadmienić należy, że w odniesieniu do 
części działań pomoc przyznawana jest w drodze umowy, a w części – w drodze 
decyzji administracyjnej38. 

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na różnice między „wnioskodaw-
cą” („podmiotem ubiegającym się o pomoc”), a „beneficjentem”. Otóż wnio-
skodawcą może być każdy podmiot, który składa wniosek o dofinansowanie  
i którego wniosek przechodzi ocenę formalną i merytoryczną. Natomiast bene-
ficjentem staje się dopiero w momencie podpisywania umowy o dofinansowa-
nie lub gdy pomoc przyznana mu zostanie w drodze decyzji administracyjnej. 

37  KOWR działa na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia 
Rolnictwa (Dz. U. z 2020, poz. 481 ze zm.).
38  Zgodnie z art. 26 ust. 1 u.w.r.o.w. pomoc w ramach działań i poddziałań, o których mowa  
w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. a, pkt 6 lit. a–c i e oraz pkt 8–12 tejże ustawy, jest przyznawana w drodze 
decyzji administracyjnej. Natomiast zgodnie z art. 34 ust. 1 pomoc w ramach działań i poddzia-
łań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, 2, 3 lit. b, pkt 4, 5, 6 lit. d, pkt 7, 13 i 14 powyższej 
ustawy, jest przyznawana na podstawie umowy o przyznaniu pomocy zawieranej, pod rygorem 
nieważności, w formie pisemnej.
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Działania związane z rozwojem obszarów wiejskich zostały skierowane 
do trzech grup beneficjentów: tylko do osób fizycznych, zarówno do osób  
fizycznych, jak i jednostek organizacyjnych, w tym posiadających osobowość 
prawną oraz wyłącznie do jednostek organizacyjnych, w tym posiadających 
osobowość prawną. Najwięcej działań adresowanych jest zarówno do osób 
fizycznych, jak i do jednostek organizacyjnych. 

Na poziomie unijnym, rozporządzenie nr 1303/2013 definiując osobę 
beneficjenta39 posługuje się ogólnym kryterium, wskazując, że „beneficjentem” 
może być po prostu podmiot publiczny lub prywatny, natomiast wyłącznie 
w kontekście przyznania pomocy z EFRROW może być to osoba fizyczna 
odpowiedzialna za inicjowanie lub inicjowanie i wdrażanie operacji. Unij-
ny ustawodawca wskazuje jeszcze na inne rozumienia terminu „beneficjent”. 
W kontekście programów pomocy państwa, o których mowa w art. 2 pkt 13 
rozporządzenia 1303/2013, „beneficjent” oznacza podmiot, który otrzymuje 
pomoc, natomiast w kontekście instrumentów finansowych na mocy części 
drugiej tytuł IV niniejszego rozporządzenia „beneficjent” oznacza podmiot, 
który wdraża instrument finansowy albo, w stosownych przypadkach, fun-
dusz funduszy. 

Na poziomie krajowym, ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiej-
skich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 definiując beneficjenta odsyła do przepisów unijnego roz-
porządzenia nr 1303/201340. Natomiast w art. 14 ustawodawca wskazuje, że 
pomoc jest przyznawana osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce or-
ganizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, jeżeli są spełnione warunki 
przyznania pomocy określone w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1, 
w przepisach ustawy oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 
pkt 1 tejże ustawy. Ponadto w przypadku poddziałania, o którym mowa w art. 
3 ust. 1 pkt 4 lit. c, pomoc jest przyznawana staroście jako organowi prowa-
dzącemu postępowanie scaleniowe.

Nadto, każde z rozporządzeń wykonawczych wydawanych przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odmienny sposób traktuje beneficjenta. Podkre-
ślić należy, że większość z nich nie posługuje się zwrotem „beneficjent”, wska-
zując bezpośrednio osobę bądź jednostkę, która może ubiegać się o dofinan-
sowanie. Celem zindywidualizowania beneficjenta, rozporządzenia posługują 

39  Art. 2 pkt 10 rozporządzenia nr 1303/2013.
40  Art. 2 pkt 2 u.w.r.o.w.
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się różnymi kryteriami:41 podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników42, 
obywatelstwa43, wieku44, prowadzenia działalności rolniczej45, czy posiadania 
określonej powierzchni gospodarstwa rolnego46. Istnieje też wiele kryteriów 
nieostrych jak np. kryterium „urządzania gospodarstwa rolnego”47, kryteriów 
formalnych polegających na uzyskaniu wpisu do różnego rodzaju rejestrów  
i ewidencji48, czy kryteriów obligacyjnych, w których beneficjent zobowią-
zuje się do podjęcia określonych działań lub zobowiązań.49 Istotne jest rów-
nież to, że w ramach poszczególnych działań istnieją jeszcze inne kryteria 

41  Więcej na temat kryteriów służących indywidualizacji beneficjentów wsparcia, ale w po-
przednim okresie programowania, tj. w latach 2007-2013 zob. P. Blajer, Beneficjenci „Programu 
rozwoju obszarów wiejskich”, PPR 2010, nr 1(6), s. 20-26.
42  Zob. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na 
operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Po-
moc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016, poz. 1196 ze 
zm.).
43  Zob. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2016 r. w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej 
w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych 
gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016, poz. 598 ze zm.).
44  Zob. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na 
operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu 
działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015, poz. 982 ze zm.).
45  Zob. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 23 października 2015 r.  
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finan-
sowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015, poz. 1813 ze zm.).
46  Zob. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rol-
nictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
(Dz. U. z 2015, poz. 370 ze zm.).
47  Zob. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na 
operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu 
działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015, poz. 982 ze zm.).
48  Zob. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 23 października 2015 r.  
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej 
na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015, poz. 1795 ze zm.).
49  Zob. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie 
szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie 
dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
oraz warunków i trybu jej wypłaty (Dz. U. z 2017, poz. 642 ze zm.).
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charakterystyczne tylko dla określonego działania50. Ponadto w większości 
przypadków, aby móc ubiegać się o wsparcie, trzeba wybrane kryteria spełnić 
łącznie.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich również posługuje się pojęciem 
beneficjenta, jednocześnie go nie definiując, a wskazując jedynie na przykłady 
beneficjentów. Jest to np. rolnik, rolnik aktywny zawodowo, rolnik prowa-
dzący działalność rolniczą w celach zarobkowych, grupa rolników i innych za-
rządców gruntów, młody rolnik, rolnik ubezpieczony na podstawie przepisów 
o ubezpieczeniu społecznym rolników, grupy producentów rolnych, gmina, 
powiat lub ich związki, starosta, spółka, w której udziały mają wyłącznie jed-
nostki samorządu terytorialnego, spółka wodna, instytucja kultury, dla której 
organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, Lokalne Grupy Dzia-
łania, instytut badawczy, uczelnia, publiczne i prywatne podmioty doradcze, 
stowarzyszenie, fundacja i wiele innych. 

Jakie są więc relacje pomiędzy uregulowaniami dotyczącymi beneficjen-
tów w ustawie o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich, rozporządzeniach 
wykonawczych, a w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich? Otóż, jak już 
wcześniej zostało wspomniane, PROW nie jest aktem prawa zewnętrznego, 
nie stanowi więc materialnoprawnej podstawy przyznania dofinansowania 
bądź też jego odmowy. W związku z tym adresatami PROW nie są wskazani 
w jego treści beneficjenci, a Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który wydając 
rozporządzenia wykonawcze kierował się ustaleniami PROW, tak aby wydane 
rozporządzenia w jak najlepszy sposób zapewniały prawidłową realizację usta-
wy i Programu51. 

Jak słusznie zauważył P. Blajer: „metoda regulacji przyjęta w polskich ak-
tach prawnych poświęconych wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w zakresie 
pewnej indywidualizacji beneficjentów pomocy charakteryzuje się odejściem od 
tworzenia ogólnych definicji podmiotowych, mających  znaczenie uniwersalne  
i rozciągających się na wszystkie lub zdecydowaną większość działań. Odpowiada 
ona koncepcji przyjętej we wspólnotowym rozporządzeniu nr 1698/2005 (obecnie 
nr 1303/2013 – przypis Autorki), które zrezygnowało z posługiwania się takimi 

50  Np. beneficjent, który m.in. realizuje 5-letnie zobowiązanie ekologiczne, o którym mowa 
w art. 29 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013, w ramach określonego pakietu albo jego wa-
riantu – zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca  
2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ra-
mach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.
51  E. Kremer, Wybrane zagadnienia z problematyki rozwoju obszarów wiejskich, płatności bezpo-
średnich w orzecznictwie sądów administracyjnych, SIA 2009, t. VII, s. 146-147.
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definicjami na korzyść unormowań bardziej elastycznych i dostosowanych do po-
trzeb konkretnej regulacji”52. 

Należy podkreślić, że tak bardzo rozbudowany katalog podmiotów,  
o zróżnicowanych cechach i przedmiocie działania, ubiegających się o wspar-
cie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, jest odstępstwem od innych polskich regulacji prawnorolnych,  
w których pojawia się klasyfikacja podmiotowa53. 

Oczywiście przez tak rozdrobnioną strukturę podmiotową PROW  
i innych aktów związanych z polityką rozwoju obszarów wiejskich można 
mieć wrażenie, że pomimo postulatów uproszczenia polityki rolnej, nie tylko 
nie udało się jej uprościć w tym zakresie, ale znacznie się ją skomplikowa-
ło. Z postulatem ograniczenia kręgu podmiotów, które otrzymują wsparcie  
z PROW nie sposób się jednak zgodzić. Polityka rozwoju obszarów wiejskich 
w perspektywie lat 2014-2020, podobnie zresztą jak w poprzednim okresie 
programowania, nastawiona jest na osiągnięcie konkretnych celów poprzez re-
alizację konkretnych działań skierowanych do właściwej grupy beneficjentów. 
Tak swobodna koncepcja beneficjentów wsparcia z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wprowadzona w PROW na 
lata 2014-2020 w znaczący sposób wpływa na rozwój polskiego prawa rolnego, 
podążając w kierunku jego unowocześnienia i wpisując się w koncepcję przy-
jętą przez unijnego prawodawcę.

3. Obowiązki beneficjentów wsparcia  
EFRROW, ze szczególnym uwzględnieniem 
jednostek samorządu terytorialnego 

Każde państwo członkowskie UE ma zapewnić weryfikowalność  
i kontrolę środków unijnych przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich.  
W związku z powyższym w celu prawidłowego wykorzystywania środków  
i uniknięcia nieprawidłowości, na polskich beneficjentów nałożonych zostało 
wiele obowiązków związanych z przyznaną pomocą unijną. Większość obo-
wiązków wynika wprost z przepisów unijnych, pozostałą część stanowią prze-
pisy prawa krajowego, ale również dokumenty niemające mocy bezpośrednio 
wiążącej, jak np. instrukcje, czy wytyczne. 

52  P. Blajer, Beneficjenci „Programu rozwoju obszarów wiejskich” … , s. 31.
53  Np. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego 
(Dz. U. z 2020, poz. 1655 ze zm.) nabywcą nieruchomości rolnej może być co do zasady wy-
łącznie rolnik indywidualny. 
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Przed przystąpieniem do realizacji operacji, beneficjent powinien zapo-
znać się ze wszystkimi aktami prawnymi i dokumentami dotyczącymi wa-
runków uzyskiwania pomocy z EFRROW, w tym przede wszystkim z roz-
porządzeniem wdrażającym określone działanie PROW. Zakres obowiązków, 
jaki ciąży na beneficjencie, zależy bowiem w dużej części od rodzaju działania,  
w ramach którego wnioskuje on o pomoc. Postanowienia rozporządzenia 
wykonawczego wdrażającego określone działanie doprecyzowuje umowa  
o przyznanie pomocy z EFRROW. Zgodnie z umową podstawowymi obo-
wiązkami beneficjentów środków EFRROW są te związane z realizacją ope-
racji w jednym lub kilku etapach.54 Beneficjent zobowiązuje się do realizacji 
operacji zgodnie z zakresem rzeczowym i finansowym, określonym w zesta-
wieniu rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy o dofi-
nansowanie. Wykonywana operacja musi prowadzić do osiągnięcia konkret-
nego celu i wskazanych w umowie wskaźników. Realizacja operacji obejmuje 
również m.in.:

• wykonanie operacji zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi,
• wykonanie operacji w określonym terminie,
• udokumentowanie wykonania zakresu rzeczowego operacji, 
• uzyskanie (co do zasady do dnia złożenia wniosku o płatność) odpo-

wiednich opinii, zaświadczeń, uzgodnień, czy pozwoleń, jeśli określona 
operacja tego wymaga,

• niezwłoczne informowanie podmiotu wdrażającego o planowanych albo 
zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub 
prawnej, mogących mieć wpływ na realizację operacji zgodnie z postano-
wieniami umowy, wypłatę pomocy lub spełnienie wymagań określonych  
w PROW i innych aktach prawnych.

Należy zaznaczyć, iż jednostka samorządu terytorialnego będąca benefi-
cjentem wsparcia EFRROW ma takie same uprawnienia i obowiązki co inni 
beneficjenci. Mimo swojej pozycji ustrojowej, nie została w żaden sposób 
zwolniona z nałożonych obowiązków. 

 3.1.  Obowiązki o charakterze formalnym

W związku z powszechną informatyzacją oraz dążeniem do jak najszyb-
szego załatwienia sprawy wprowadzono wiele udogodnień dla beneficjentów 

54  W niniejszej pracy Autorka zamiennie używać będzie pojęć: operacji, projektu, przedsię-
wzięcia i inwestycji.
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ubiegających się o wsparcie unijne. Już w treści PROW znalazła się informacja 
o tym, że „przy konstruowaniu Programu oraz przepisów krajowych brany 
będzie zatem pod uwagę postulat zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla 
beneficjentów, bez uszczerbku w zakresie naruszania przepisów czy też jako-
ści projektów (...). Uproszczenia dla beneficjentów zostaną odzwierciedlone 
w Programie, przepisach ustawowych, przepisach rozporządzeń, instrukcji dla 
beneficjentów czy wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.

Przede wszystkim umożliwiono składanie wniosków za pomocą formula-
rza umieszczonego na stronie internetowej PROW lub podmiotu wdrażające-
go. Wprowadzono generator wniosków on-line przy pomocy którego można 
wypełnić wniosek. Udostępniono na stronie internetowej instrukcje wypełnie-
nia wniosku, poradniki, zbiory pytań i odpowiedzi tzw. FAQ (ang. Frequently 
Asked). Uproszczono dokumentację związaną z aplikowaniem o  przyznanie 
pomocy, w tym ograniczono do niezbędnego minimum wymagane dokumen-
ty i liczbę załączników. W wielu przypadkach zrezygnowano z konieczności 
złożenia zaświadczeń na rzecz oświadczeń, bądź też informacji udostępnionych 
przez inne podmioty (np. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, czy 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Wprowadzono jeden wspólny formularz 
wniosku obejmujący m.in. płatności bezpośrednie, płatności dla obszarów  
o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), płatności rolnośrodo-
wiskowe, płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, czy płatności ekologicz-
ne. Na stronie internetowej PROW, jak i instytucji zarządzającej umieszcza-
ne są harmonogramy naboru wniosków, które co jakiś czas są aktualizowane  
i które ogłaszane są z wyprzedzeniem, co pozwala beneficjentom na lepsze 
przygotowanie dokumentów aplikacyjnych i zwiększa ich szansę na otrzyma-
nie pomocy z EFRROW.

 3.2.  Obowiązki o charakterze finansowym

Na beneficjenta środków unijnych nałożono obowiązki finansowe pole-
gające przede wszystkim na ponoszeniu kosztów kwalifikowanych związanych 
z podjętą inwestycją PROW. Katalog kosztów kwalifikowalnych określają roz-
porządzenia wdrażające określone działania i poddziałania. Ich rodzaj zależy 
od specyfiki konkretnej inwestycji. I tak np. w przypadku poddziałania „budo-
wa lub modernizacja dróg lokalnych” skierowanego do gmin, powiatów i ich 
związków kosztem kwalifikowalnym jest m.in. koszt budowy, przebudowy 
lub zmiany nawierzchni dróg, natomiast w odniesieniu do poddziałania „go-
spodarka wodno-ściekowa”, którego beneficjentem może być gmina, związek 
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międzygminny i spółka, w której jedynymi udziałowcami są jednostki samo-
rządu terytorialnego, kosztem kwalifikowalnym będzie np. koszt budowy ujęć 
wody i stacji uzdatniania wody. 

Zgodnie z umową o dofinansowanie z EFRROW koszty kwalifikowal-
ne operacji to koszty związane z realizacją operacji, które zostały poniesione,  
w tym opłacone ze środków beneficjenta i zgodnie z przepisami rozporzą-
dzeń wdrażających pomoc z EFRROW, mogą być objęte tą pomocą. Termin 
dokonywania płatności za wykonane dostawy, usługi, czy roboty budowlane 
określony został w umowach o dofinansowanie projektów. Co do zasady płat-
ności należy dokonywać nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, 
a gdy beneficjent został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku – nie 
później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania, z zastrzeże-
niem zachowania terminów na zakończenie realizacji operacji i złożenie wnio-
sku o płatność końcową. Beneficjent ponosi wszystkie koszty kwalifikowalne 
z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzy-
stości z dołożeniem wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów 
rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu zadań 
objętych umową. 

Niezbędnym elementem umowy o dofinansowanie jest załącznik będą-
cy zestawieniem rzeczowo-finansowym, w którym beneficjent szczegółowo 
określa ponoszone koszty. Każdy wydatek należy udokumentować poprzez 
przedstawienie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości 
dowodowej. 

Beneficjent ma również obowiązek prowadzić oddzielny system rachun-
kowości albo korzystać z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których 
mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt rozporządzenia 1305/2013, dla wszystkich 
transakcji związanych z realizacją operacji, w ramach prowadzonych ksiąg 
rachunkowych. 

Ponadto beneficjent zobowiązany jest do niefinansowania kosztów kwa-
lifikowalnych operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Fundu-
szu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego.  
I tak np. w przypadku poddziałania „budowa lub modernizacja dróg lokal-
nych” gmina, powiat lub ich związki, podpisując umowę o dofinansowanie 
zobowiązują się do tego, że „koszty kwalifikowalne operacji nie będą współfi-
nansowane w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności 
lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego oraz innych 
programów przeznaczonych na inwestycje drogowe”.
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Beneficjent do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności 
końcowej nie może przenosić posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, 
na które została przyznana i wypłacona pomoc. Oprócz tego w okresie tym be-
neficjent ma obowiązek przechowywać całość dokumentacji dotyczącej reali-
zacji operacji oraz niezwłocznie informować o planowanych albo zaistniałych 
zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej, mogących 
mieć wpływ na realizację operacji zgodnie z postanowieniami umowy, wypłatę 
pomocy lub spełnienie nałożonych na niego wymagań.

 3.3. Obowiązki o charakterze kontrolnym

Przepisy unijne, przepisy ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiej-
skich, a także postanowienia umowy przyznania pomocy nakładają na bene-
ficjenta szereg obowiązków związanych z kontrolą realizacji operacji. Benefi-
cjent będzie musiał poddać się w szczególności kontrolom administracyjnym, 
kontrolom na miejscu i kontrolom ex-post, których istota została uregulowana 
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 804/2014 z dnia 17 lipca 
2014r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego sys-
temu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady 
wzajemnej zgodności55. Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich kontrole przeprowadzane są przez instytucję zarządzającą, 
podmioty wdrażające oraz agencję płatniczą.

Kontrola administracyjna obejmuje składane przez beneficjenta wnioski 
o przyznanie pomocy, wnioski o płatność i inne dokumenty. Kontrole admi-
nistracyjne mają na celu zapewnić zgodność operacji z mającymi zastosowa-
nie obowiązkami ustanowionymi w przepisach unijnych i krajowych, w tym  
w przepisach w zakresie zamówień publicznych  oraz innych obowiązkowych 
normach i wymogach.

Kontrola na miejscu polega na sprawdzeniu, czy operacja została zre-
alizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i obejmuje wszystkie kry-
teria kwalifikowalności, zobowiązania i inne obowiązki związane z warun-
kami przyznawania wsparcia, które mogą być sprawdzone podczas wizyty. 
Kontrola ta gwarantuje, że operacja kwalifikuje się do wsparcia w ramach  
EFRROW. Inspektorzy na miejscu sprawdzają dokładność danych  
 

55  Dz. Urz. UE. L 227/69.
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zadeklarowanych przez beneficjenta z dokumentami, które stanowią ich pod-
stawę, jak np. dokumentami księgowymi, czy handlowymi.

Kontrole ex-post przeprowadza się w odniesieniu do operacji inwe-
stycyjnych w celu sprawdzenia przestrzegania zobowiązań wynikających  
z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013 lub zobowiązań określonych szczegó-
łowo w PROW.

Po każdej kontroli sporządzane jest sprawozdanie. Zgodnie z treścią roz-
porządzenia 809/2014 beneficjentowi umożliwia się podpisanie sprawozda-
nia podczas kontroli, aby potwierdził swoją obecność w czasie kontroli oraz 
zgłosił uwagi. W przypadku gdy sprawozdanie sporządzone zostało za pośred-
nictwem środków elektronicznych, właściwy organ zapewnia beneficjentowi 
możliwość złożenia podpisu elektronicznego lub sprawozdanie z kontroli nie-
zwłocznie przesyła się do beneficjenta, dając mu możliwość podpisania spra-
wozdania i dodania ewentualnych uwag. W przypadku wykrycia jakichkol-
wiek niezgodności beneficjent otrzymuje kopię sprawozdania z kontroli.

Zgodnie natomiast z art. 46 u.w.r.o.w. poza kontrolami administra-
cyjnymi, kontrolami na miejscu oraz kontrolami ex-post, o których mowa  
w rozporządzeniu nr 809/2014: 

1) podmiot wdrażający oraz instytucja zarządzająca mogą przeprowadzać 
kontrole podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy i pomocy 
technicznej lub beneficjenta w celu sprawdzenia: 

a) informacji przedstawionych we wniosku o przyznanie pomocy, 
wniosku o przyznanie pomocy technicznej lub wniosku o płatność, 
b) prawidłowości realizacji zadań objętych operacją, 
c) dostarczenia towarów i usług objętych operacją, 
d) prawdziwości i kwalifikowalności wydatków poniesionych w ra-
mach realizacji operacji oraz ich zgodności z prawem; 

2) agencja płatnicza może przeprowadzać kontrole beneficjenta po wy-
płacie płatności ostatecznej z tytułu zrealizowania operacji w celu spraw-
dzenia wypełniania zobowiązań: 

a) stanowiących warunek przyznania pomocy lub zobowiązań wy-
nikających z umowy o przyznaniu pomocy – w przypadku działań  
i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a–c i e, pkt 9, 
11 lit. b oraz pkt 14 lit. b i c, 
b) wynikających z umowy o przyznaniu pomocy technicznej. 

Istotne jest to, że kontrole przeprowadzane przez podmiot wdrażający, 
instytucję zarządzającą i agencję płatniczą są przeprowadzane na zasadach 
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i w trybie określonych w przepisach rozporządzenia nr 1306/2013 oraz przepi-
sach wydanych w trybie tego rozporządzenia.

Umowa o przyznaniu pomocy zawiera m.in. zobowiązanie beneficjenta 
do poddania się kontroli prowadzonej przez określone instytucje56. Postano-
wienia umowy o przyznaniu pomocy z EFRROW doprecyzowują, że bene-
ficjent, w okresie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej, ma obowiązek 
umożliwić odpowiednim podmiotom dokonywanie wizyt w miejscu realizacji 
operacji, w szczególności przeprowadzenie kontroli w siedzibie beneficjenta, 
czy kontroli ex-post. Podmiotami tymi są: samorząd województwa, Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, organy kontroli państwowej i skarbowej, Komisja 
Europejskiej, czy Europejski Trybunał Obrachunkowy, które również mają 
prawo przeprowadzać kontrolę i audyt dokumentów związanych z realizacją 
operacji. W trakcie wizyt, kontroli i audytów beneficjent lub osoba przez niego 
upoważniona powinni być obecni. W przypadku uniemożliwienia przeprowa-
dzenia kontroli lub wizyt związanych z przyznaną pomocą w trakcie realizacji 
operacji, po złożeniu wniosku o płatność – wniosek o płatność podlega odrzu-
ceniu i w konsekwencji następuje odmowa wypłaty pomocy, a w przypadku 
gdy część pomocy została wcześniej wypłacona – również zwrot dotychczas 
wypłaconych kwot pomocy. 

Kwestie dotyczące negatywnych skutków po przeprowadzonej kontroli 
ujęte zostały w umowach o dofinansowanie projektu z EFRROW. Przykła-
dowo, jeśli w wyniku kontroli stwierdzono brak realizacji operacji zgodnie 
z określonym jej celem następuje odmowa wypłaty pomocy, a w przypadku 
gdy część pomocy została wcześniej wypłacona – również zwrot dotychczas 
wypłaconych kwot pomocy. W przypadku nieprzeprowadzenia postępowania 
ofertowego albo postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, koszty 
nabycia dostaw, usług lub robót budowlanych poniesione z pominięciem tych 
postępowań, zostaną uznane za niekwalifikowalne. Podobnie w przypadku na-
bycia usługi, dostawy lub roboty budowlanej od wykonawcy innego niż wyko-
nawca, którego oferta została wybrana. Jeśli beneficjent nie zrealizował działań 
informacyjnych i promocyjnych, to kwotę pomocy do wypłaty pomniejsza się 
o 1% tej kwoty. 

56  Art. 36 ust. 1 pkt 6 u.w.r.o.w.
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 3.4. Obowiązki o charakterze informacyjno-promocyjnym

Podstawą prawną odnoszącą się do działań informacyjno-promocyj-
nych jest załącznik nr III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 
808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w spra-
wie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). To właśnie Unia Euro-
pejska wymaga od beneficjentów wsparcia informowania wszystkich zainte-
resowanych, że określone przedsięwzięcia mogły zostać zrealizowane właśnie 
dzięki środkom unijnym. O obowiązkach informacyjno-promocyjnych wspo-
mina również umowa o dofinansowanie. Zaznaczyć należy, iż szczegółowe 
kwestie odnoszące się do powyższych obowiązków zawiera Księga Wizualiza-
cji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202057.

Obowiązki informacyjno-promocyjne beneficjentów polegają na 
informowaniu opinii publicznej o współfinansowaniu operacji ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Obowiązek informowania opinii publicznej m.in. o celu operacji i wsparciu 
operacji z EFRROW rozpoczyna się od chwili uzyskania dofinansowania (za-
warcia umowy o przyznanie pomocy lub wydania decyzji administracyjnej). 
Od wysokości kwoty dofinansowania58 przedsięwzięcia zależy rodzaj środka 
informacyjnego i termin jego zamieszczenia:

a) jeśli projekt jest realizowany i otrzymał dofinansowanie na kwotę po-
wyżej 500 000 euro i dotyczy działań w zakresie infrastruktury i/ lub 
prac budowlanych, to beneficjent musi umieścić tymczasowy billboard 
dużego formatu59 w tracie realizacji tego projektu;
b) jeśli projekt został zrealizowany i otrzymał dofinansowanie na kwotę po-
wyżej 500 000 euro i dotyczy działań w zakresie infrastruktury i/ lub prac bu-
dowlanych lub zakupu środka trwałego, to beneficjent musi umieścić stałą 

57  Księga Wizualizacji znaku PROW 2014-2020 dostępna na stronie: https://www.gov.pl/
web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy [dostęp na dzień 16.08.2019 r.], zatwierdzona 
przez Podsekretarza Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
58  Dofinansowanie w tym przypadku dotyczy zarówno środków EFRROW, jak i środków  
z budżetu państwa.
59  Tymczasowy billboard to bardzo duża tablica informacyjna. Przepisy unijne nie określają 
jego wymiaru, jednak księga wizualizacji wskazuje na to, że rekomendowanymi wymiarami 
tymczasowego billboardu są wymiary 2 x 3 m.
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tablicę lub billboard dużego formatu60, maksymalny termin zamieszczenia:  
3 miesiące od dnia zakończenia realizacji projektu;
c) jeśli projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości powyżej 50 000 
euro, to konieczna jest tablica informacyjna lub plakat A361 umieszczone  
w trakcie realizacji projektu;
d) niezależnie od kwoty operacji – informacja na stronie internetowej 
widoczna już w trakcie realizacji operacji.

Jeśli gmina lub powiat zrealizowały poddziałanie: „budowa lub moder-
nizacja dróg lokalnych” to powinna umieścić w miejscu ogólnie widocznym 
billboard lub stałą tablicę. Te środki przekazu informacji powinny zostać roz-
mieszczone na początku i na końcu wybudowanej lub przebudowanej drogi, 
pod warunkiem, że droga ta ma możliwość dalszego przejazdu. Jeśli droga 
ta jest „ślepa”, to nie jest celowe umieszczenie w tym miejscu billboardu lub 
tablicy, bowiem nie jest to miejsce dostępne dla ogółu mieszkańców. Jeśli na-
tomiast droga swoja długością obejmuje dwie gminy, to billboard lub tablica 
powinny być zlokalizowane w obu gminach. Podobnie w przypadku działania 

„gospodarka wodno- ściekowa” gmina powinna umieścić billboard lub tabli-
cę w dwóch miejscach. W zależności jednak od potrzeb może być ich więcej, 
gdy prace wodociągowe prowadzone są w kilku lokalizacjach. Należy wówczas 
umiejscowić billboard lub tablicę w kluczowych dla operacji miejscach, mając 
na uwadze to, żeby były to miejsca łatwo widoczne i dostępne. 

Co do zasady na billboardzie, tablicy informacyjnej lub plakacie musi 
znaleźć się nazwa operacji, główny cel operacji, znak (symbol) Unii Europej-
skiej, slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz logo Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Informacje te mają zajmować  
ok. 25% powierzchni środka informacyjnego. Nie jest wymagane stosowa-
nie w/w elementów wizualizacyjnych w dokumentach związanych z realizacją 
operacji EFRROW, takich jak np. umowa, czy dokumentacja przetargowa. 
Beneficjent na środkach informacyjnych może dodać dodatkowy tekst, tj. na-
zwę beneficjenta, adres strony internetowej projektu lub beneficjenta, a także 
wartość projektu lub uzyskanego dofinansowania.

60  Stała tablica to duża tablica informacyjna. Przepisy UE nie określają jej wymiarów, a księga 
wizualizacji wskazuje, że dla projektów infrastrukturalnych i budowlanych ma być to format  
2 x 3 m, a dla pozostałych projektów – format A3.
61  Przepisy unijnie nie wskazują wielkości tablicy informacyjnej, księga wizualizacji rekomen-
duje minimalną wielkość: 80 x 120 cm lub A3.
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Beneficjent może pobrać niezbędne logotypy promocji przedsięwzięcia 
ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zapisane 
są w odpowiednim formacie. Co do zasady jednostka samorządu terytorialne-
go posiada stronę internetową, więc jest zobowiązana umieścić na niej krótki 
opis operacji oraz informacje o wsparciu finansowym ze strony Unii Europej-
skiej. Informacje te powinna umieścić na głównej stronie internetowej albo 
na podstronie dotyczącej realizowanego projektu w terminie 14 dni od dnia 
zawarcia umowy o dofinansowanie lub wydania decyzji administracyjnej. 

Beneficjent może również prowadzić działania informacyjno-promocyj-
ne dotyczące podjętego przedsięwzięcia w prasie, telewizji, radiu, czy materia-
łach drukowanych (np. ulotki, teczki, dyplomy, certyfikaty, wizytówki, kubki, 
długopisy i inne gadżety). W takim przypadku materiały te muszą spełniać 
warunki określone w Księdze Wizualizacji.  

Istotne jest to, że koszty ponoszone przez beneficjenta, związane z obo-
wiązkiem informacyjnym, tj. zamieszczaniem plakatów, tablic lub bilbordów, 
nie są kosztami kwalifikowalnymi, o których zwrot może się ubiegać we wnio-
sku o płatność. Niewypełnienie obowiązków informacyjno-promocyjnych 
prowadzić będzie do odpowiedzialności wynikającej z umowy przyznania 
pomocy lub gdy pomoc przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej,  
w odpowiednio z  rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

4. Obowiązki podmiotu wdrażającego  
i agencji płatniczej

Charakteryzując nałożone na beneficjenta obowiązki należy również 
przedstawić obowiązki podmiotów instytucjonalnych biorących udział  
w kształtowaniu polityki rozwoju obszarów wiejskich, tj. przede wszystkim 
podmiotu wdrażającego oraz agencji płatniczej. W porównaniu do licznych 
obowiązków beneficjenta, obowiązki drugiej strony są dość skromne, chociaż 
bardzo istotne. W Polsce podmiotami wdrażającymi są samorząd wojewódz-
twa lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (w zależności od konkretnych 
działań określonych w u.w.r.o.w.)62, natomiast agencją płatniczą jest Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa63. 

Na wstępie należy wskazać, że tak jak w przypadku beneficjenta, tak 
i w przypadku podmiotów instytucjonalnych, ich obowiązki wynikają  
z przepisów unijnych (takich jak np. rozporządzenie 1306/2013) i przepisów 

62  Art. 6 ust. 3 pkt. 2 i 3 u.w.r.o.w.
63  Art. 6 ust. 1 u.w.r.o.w.
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krajowych (jak np. u.w.r.o.w.). Najważniejszym obowiązkiem podmiotu 
wdrażającego i agencji płatniczej jest wypłata beneficjentowi świadczenia pie-
niężnego w terminie i wysokości określonej w umowie o dofinansowanie. Tryb 
wypłaty środków finansowych określają rozporządzenia wykonawcze wdra-
żające działania PROW, a także postanowienia umowy przyznania pomocy  
z EFRROW64. Procedury wypłaty pomocy finansowej są bardzo zbliżone do 
siebie, dlatego też omówiona zostanie procedura wypłaty środków pomoco-
wych dla gminy w związku z realizacją operacji typu „gospodarka wodno-ście-
kowa” jako przykład charakterystyki tego postępowania65.

Beneficjentowi zostaje przyznana określona kwota pieniężna wskazana  
w umowie o dofinansowaniu, która może zostać przelana na konto bankowe 
dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność. Podmiot wdrażają-
cy ma obowiązek rozpatrzyć złożony przez beneficjenta wniosek o płatność pod 
kątem zgodności realizacji operacji (lub jej etapu) z warunkami określonymi 
w PROW, u.w.r.o.w., rozporządzeniach wykonawczych i innych przepisach 
prawnych oraz oczywiście w zawartej umowie, w szczególności pod względem 
spełnienia warunków wypłaty pomocy w zakresie kompletności i poprawno-
ści formalnej wniosku oraz prawidłowości realizacji i finansowania operacji.  
W przypadku, gdy złożony wniosek o płatność zawiera braki, podmiot wdra-
żający wzywa beneficjenta w formie pisemnej do ich usunięcia, w terminie  
14 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli natomiast beneficjent pomimo we-
zwania do usunięcia braków, nie usunął ich w terminie, wzywa się go ponow-
nie, w formie pisemnej, do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
wezwania. Jeżeli to również nie skutkuje działaniem ze strony beneficjenta, 
to podmiot wdrażający rozpatruje wniosek o płatność tylko w takim zakresie,  
w jakim został poprawnie wypełniony oraz na podstawie dołączonych do niego 
i właściwie sporządzonych dokumentów. Po rozpatrzeniu wniosku o płatność 
podmiot wdrażający informuje beneficjenta na piśmie o przekazaniu Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zlecenia wypłaty całości lub części 
kwoty pomocy lub odmowie jej wypłaty. 

64  D. Łobos-Kotowska, Umowa przyznania pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich ... , s. 192.
65  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 

„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z two-
rzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwe-
stycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2016, poz. 1182 ze zm.) oraz umowa o dofinansowa-
nie projektu dostępna na stronie: https://prow.slaskie.pl/dokument/wzor_umowy_gospodar-
ka_wodno_sciekowa [dostęp na dzień 22.09.2019 r.].
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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca środki  
finansowe z tytułu pomocy, jeżeli beneficjent zrealizował operację lub jej etap, 
zrealizował zobowiązanie lub jego część, udokumentował realizację operacji 
lub jej etapu, poniósł koszty kwalifikowalne z tym związane, zrealizował ope-
rację dla której suma poniesionych kosztów kwalifikowalnych nie przekra-
cza kwoty 1 000 000 euro w przeliczeniu na złote, według średniego kursu 
walut obcych NBP, obowiązującego w dniu rozpoczęcia naboru wniosków  
o przyznanie pomocy, a także złożył wniosek o płatność w określonym ter-
minie. W przypadku, gdy Beneficjent nie spełnił któregokolwiek z powyż-
szych warunków środki finansowe z tytułu pomocy mogą być wypłacone  
w części dotyczącej operacji lub jej etapu, które zostały zrealizowane zgodnie  
z tymi warunkami, jeżeli cel operacji został osiągnięty. W przypadku nato-
miast, gdy beneficjent nie spełnił któregokolwiek z powyższych warunków 
i nie został osiągnięty cel operacji, to podmiot wdrażający odmawia wypłaty 
całości pomocy.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonuje wypłaty 
środków finansowych z tytułu pomocy niezwłocznie po pozytywnym rozpa-
trzeniu wniosku o płatność, tj. po spełnieniu przez beneficjenta warunków 
uzyskania pomocy i otrzymaniu przez Agencję zlecenia płatności, w terminie 
3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność. W przypadku wystąpienia 
opóźnienia w otrzymaniu przez Agencję środków finansowych na wypłatę po-
mocy, Agencja dokona wypłaty niezwłocznie po ich otrzymaniu. Beneficjent 
mógłby więc żądać odsetek za opóźnienie, czyli za niedochowanie trzymie-
sięcznego terminu, tylko wówczas, gdyby Agencja posiadała dostępne środki 
finansowe na rachunku i ich nie wypłacała, co byłoby trudne do udowodnie-
nia. Gdyby to jednak beneficjent przekroczył określone terminy, to wywoła-
łoby to przewidziane umową określone skutki prawne. 

Niestety w praktyce procedura uzyskiwania płatności trwa dłużej niż zo-
stała w przepisach prawa określona. Powodów jest wiele, wśród nich należy 
wyróżnić to, że podmioty nie nadążają z weryfikacją wniosków, a ustawo-
dawca nie sformułował skutków prawnych niedochowania wyznaczonych ter-
minów przez podmioty instytucjonalne. W takiej sytuacji zapewnienie sobie 
płynności finansowej przez beneficjenta, zwłaszcza jednostkę samorządu tery-
torialnego, jest bardzo trudne i może wiązać się z negatywnymi konsekwen-
cjami dla jej budżetu.  

Innymi obowiązkami podmiotów wdrażających są te związane z kon-
trolą prawidłowego wykonywania zobowiązań związanych z realizacją przed-
sięwzięć finansowanych z EFRROW oraz podejmowanie właściwych działań 



97

JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  ...

w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Problematyka kontroli została 
przedstawiona przy omówieniu obowiązków nałożonych na beneficjenta. 
Wspomnieć jedynie należy, że kontrola realizacji umowy powinna być prze-
prowadzana rozsądnie, a obie strony umowy powinny w trakcie kontroli ze 
sobą współdziałać. Ponadto podmiot wdrażający powinien współdziałać z be-
neficjentem w wykonaniu zobowiązania. To współdziałanie powinno prze-
jawiać się w udzielaniu beneficjentowi informacji i wyjaśnień związanych  
z realizowanym działaniem PROW, przyjmowaniu złożonych prawidłowo 
wniosków o płatność wraz z niezbędnymi dokumentami, rozpatrywaniu ich 
w terminie, a także dokonywaniu płatności. Niestety ani ustawa o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich, ani rozporządzenia wykonawcze do ustawy nie 
określają skutków prawnych niewykonania przez podmiot wdrażający obo-
wiązku współdziałania66. 

5. Jednostka samorządu terytorialnego  
jako beneficjent środków  
Europejskiego Funduszu Rolnego  
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 5.1. Status prawny jednostek samorządu terytorialnego

Jednym z największych osiągnięć przemian społeczno-gospodarczych 
mających miejsce w Polsce po 1989 r. było reaktywowanie samorządu teryto-
rialnego. Zmieniło to w znaczący sposób istniejące realia, ukształtowało nowe 
zasady wykonywania zadań publicznych oraz odpowiedzialność za realizację 
wspólnych celów67. Od 1 stycznia 1999 r. obowiązuje w Polsce trójstopniowy 
samorząd terytorialny, tj. samorząd gminny, samorząd powiatowy i samorząd 
województwa.

Pojęcie samorządu terytorialnego było już niejednokrotnie definiowane, 
jednak w dalszym ciągu nie jest jednolicie pojmowane. Taki stan rzeczy wy-
nika z faktu, iż ani Konstytucja68 ani inne polskie przepisy prawa powszech-
nie obowiązującego nie wprowadzają legalnej definicji samorządu terytorial-
nego, pozostawiając tym samym trud interpretacji tego pojęcia doktrynie  

66  D. Łobos-Kotowska, Umowa przyznania pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich ... , s. 197-198.
67  B. Jeżyńska, Partnerstwo gospodarcze izb rolniczych i samorządu terytorialnego. Potrzeba czy 
konieczność?, [w:] Samorząd terytorialny w procesie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich.  
25 lat doświadczeń. Nowe wyzwania, pod red. P. Litwiniuka, Warszawa 2015, s. 122.
68  Dz. U. z 1997, nr 78, poz. 483.
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i orzecznictwu. Nikt nie ma wątpliwości, że samorząd terytorialny to po pro-
stu wspólnota samorządowa wraz z określonym terytorium. Samorząd tery-
torialny jest formą decentralizacji administracji publicznej. Natomiast jako 
zjawisko prawnoustrojowe związane jest z podziałem władzy publicznej69.

Legalne definicje samorządu terytorialnego wprowadziła po pierw-
sze, Światowa Deklaracja Samorządu Lokalnego uchwalona na Światowym 
Kongresie Międzynarodowego Związku Władz Lokalnych, który odbył się  
w dniach 22-26 września 1985 r. w Rio de Janeiro. Zgodnie z art. 2 ust. 1 tej 
deklaracji samorząd lokalny oznacza prawo i powinność władz lokalnych do 
lokalnego regulowania i zarządzania sprawami publicznymi dla dobra społecz-
ności lokalnej70. Po drugie, Europejska Karta Samorządu Lokalnego71 sporzą-
dzona w Strasburgu w dniu 15 października 1985 r., zgodnie z którą samorząd 
terytorialny oznacza prawo i zdolność społeczności lokalnych, w granicach 
określonych prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw 
publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców 
(art. 3 ust. 1 EKSL)72.

Na podstawie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego J. Oniszczuk 
przedstawił jednostkę samorządu terytorialnego jako instytucję konstytucyj-
ną, która:

1. uczestniczy w sprawowaniu władzy,
2. obejmuje całe terytorium państwa i wszystkich jego mieszkańców,
3. działa na podstawie przepisów prawa,
4. stanowi formę lokalnego życia publicznego,
5. ma własną podmiotowość,
6. posiada prawa i obowiązki,
7. posiada dochody, które zostały jej zagwarantowane konstytucyjnie,
8. jest wyodrębniona majątkowo i organizacyjnie,

69  M. Kulesza, Niektóre zagadnienia prawne definicji samorządu terytorialnego, „Państwo i Pra-
wo” 1991, nr 1, s. 19.
70  B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2016, s. 22. Polski tekst Światowej Deklara-
cji Samorządu Lokalnego został opublikowany we wkładce do dwutygodnika „Gospodarka –  
Administracja Państwowa” z października 1988 r. 
71  Dz. U. z 1994 nr 124, poz. 607, dalej EKSL.
72  Warto nadmienić, iż podobną definicję co EKSL zawiera Europejska  Karta Samorządu 
Regionalnego (EKSR), sporządzona w Strasburgu w dniu 5 czerwca 1997 r., jak dotąd niera-
tyfikowana przez Polską, zgodnie z którą „samorząd regionalny oznacza prawo i zdolność naj-
większych terytorialnych jednostek władzy w obrębie każdego państwa, mających wybieralne 
organy, administracyjnie umieszczonych między rządem centralnym a samorządem lokalnym, 
i posiadających prerogatywy, albo wynikające z samoorganizacji albo typu zwykle przypisywa-
nego rządowi centralnemu, do zarządzania na własną odpowiedzialność i w interesie miesz-
kańców zasadniczą częścią spraw publicznych, zgodnie z zasadą subsydiarności” (art. 3 EKSR).



99

JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  ...

9. wydaje akty prawa miejscowego,
10. nadzorowana jest w sposób określony przepisami prawa,
11. jest niezależna od administracji rządowej,
12. podlega sądowej ochronie73.
Problematyka samorządu terytorialnego została uregulowana w Konsty-

tucji RP. Co ciekawe, termin „samorząd” został użyty w Konstytucji RP w roż-
nych kontekstach aż 48 razy, oczywiście w większości przypadków w rozdziale 
VII Konstytucji, który to rozdział obejmuje wyłącznie zagadnienia związane  
z samorządem terytorialnym74.

Zgodnie z art. 165 ust. 1 Konstytucji jednostki samorządu terytorialnego 
wyposażone są w osobowość prawną. Potwierdzają to samorządowe ustawy 
ustrojowe75. Osobowość prawna przesądza o ich samodzielności oraz odręb-
ności od innych podmiotów prawa. W doktrynie wskazuje się, że osobowość 
prawna obejmuje zarówno osobowość publicznoprawną, jak i prywatnopraw-
ną. Osobowość publicznoprawna pozwala gminie, powiatowi i województwu 
na nawiązywanie stosunków prawnych z innymi organami władzy publicznej 
na zasadzie równorzędności stron. Osobowość prywatnoprawna zaś umożliwia 
jednostkom samorządu terytorialnego uczestnictwo w obrocie gospodarczym 
na takich samych zasadach, jakie obowiązują innych uczestników obrotu76. 

Nadmienić należy, iż przymiot osobowości prawnej jednostek samorządu 
terytorialnego na gruncie prawa publicznego wciąż budzi wiele wątpliwości 
wśród przedstawicieli doktryny, bowiem brak jest konkretnego przepisu prawa 
administracyjnego materialnego, z którego wynikałoby, na czym konkretnie 
polega atrybut tej podmiotowości. W związku z powyższym J. Jagoda proponu-
je rozróżnić osobowość prawną od podmiotowości prawnej jednostek samorzą-
du terytorialnego. Otóż w nauce prawa cywilnego pojęcia osobowości prawnej 
i podmiotowości prawnej są tożsame. Wynika to z tego, że podmioty posiadają 
wszelkie prawa i obowiązki cywilnoprawne, z wyjątkiem tych, które zostały 
wyraźnie wyłączone. Inaczej jest w prawie administracyjnym. Podmiotowość 

73  J. Oniszczuk, Samorząd terytorialny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 
2002, s. 24-25.
74  M. Mączyński, Konstytucyjne pojęcie samorządu terytorialnego a idea samorządności, [w:] Kon-
stytucyjne umocowanie samorządu terytorialnego, pod red. M. Steca, K. Małysy-Sulińskiej, War-
szawa 2018, s. 17.
75  Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713 
ze zm.), dalej u.s.g., art. art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiato-
wym (Dz. U. z 2020, poz. 920 ze zm.), dalej u.s.p., art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020, poz. 1668 ze zm.), dalej u.s.w.
76  A. Wierzbica, Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego, [w:] Organizacja 
i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce i w Niemczech. Analiza prawnoporównawcza, 
Warszawa 2018, s. 48.
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administracyjnoprawną posiadają jednostki samorządu terytorialnego, któ-
rym normy prawa administracyjnego wyznaczają obowiązki lub przyznają 
określone prawa. Brak natomiast podstaw do tego, aby stwierdzić, że gmina, 
powiat, czy województwo posiadają osobowość publicznoprawną, ponieważ 
w sferze administracji nie obowiązuje zasada swobody działania, która byłaby 
analogiczna do zasady swobody umów w prawie cywilnym77.

Samorząd terytorialny jest jednym z elementów demokratycznego pań-
stwa prawnego. Rozważając status jednostek samorządu terytorialnego, ko-
nieczne jest odniesienie się do pojęcia decentralizacji78. Decentralizacja władzy 
publicznej79, określona w art. 15 Konstytucji, spowodowała samodzielność 
samorządu terytorialnego w pewnych aspektach. Możemy mówić o  samo-
dzielności instytucjonalnej, finansowej, prawodawczej oraz zadaniowej jedno-
stek samorządu terytorialnego80. Wskazać należy, iż zgodnie z art. 165 ust. 2 
Konstytucji samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega sądo-
wej ochronie81. W aspekcie publicznoprawnym oznacza to, że jednostki mogą 
zaskarżać rozstrzygnięcia nadzorcze do sądów administracyjnych. Natomiast 
w kontekście prywatnoprawnym gmina, powiat i województwo mogą wystę-
pować przed sądem powszechnym82. 

Należy jednak zaznaczyć, iż w stosunku do samorządu sprawowany 
jest nadzór ze strony państwa nad prawidłowym jego funkcjonowaniem. 

77  J. Jagoda, Podmiotowość prawna jednostek samorządu terytorialnego, [w:] O czym mówią 
prawnicy mówiąc o podmiotowości, pod red. A. Bielskiej-Brodziak, Katowice 2015, s. 350-351.
78  W. Hartung, Samodzielność podstawowej jednostki samorządu terytorialnego w organizacji  
i świadczeniu usług komunalnych z perspektywy prawa Unii Europejskiej oraz krajowego porządku 
prawnego, Warszawa 2018, s. 11.
79  Zob. np. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2003 r., sygn. akt K 24/02, 
Legalis nr 56022.
80  K. Chochowski, Konstytucyjne umocowanie samodzielności zadaniowej samorządu teryto-
rialnego w Polsce, [w:] Konstytucyjne umocowanie samorządu terytorialnego, pod red. M. Steca,  
K. Małysy-Sulińskiej, Warszawa 2018, s. 145-146. B. Dolnicki wskazuje jeszcze na samodziel-
ność podatkową i majątkową jednostek samorządu terytorialnego. Więcej o zasadzie samo-
dzielności jednostek samorządu terytorialnego zob. również: B. Dolnicki, Samorząd terytorialny 
w Konstytucji RP z 1997 r., [w:] Konstytucyjne umocowanie samorządu terytorialnego, pod red. 
M. Steca, K. Małysy-Sulińskiej, Warszawa 2018, s. 57-62 oraz D. Chaba, Samodzielność jed-
nostek samorządu terytorialnego jako konstytucyjna gwarancja niezależności, [w:] Konstytucyjne 
umocowanie samorządu terytorialnego, pod red. M. Steca, K. Małysy-Sulińskiej, Warszawa 2018, 
s.179-198.
81  Zob. J. Jagoda, Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, Warsza-
wa 2011. Wspomnieć wypada, że ochrona samodzielności przewidziana w Konstytucji, ale 
również z samorządowych ustaw ustrojowych wiąże się z ochroną uprawnień wynikających  
z prawa do samorządu, o której mowa w art. 11 EKSL. Zob. J. Jagoda, Zasada prawnej ochro-
ny samorządu terytorialnego (art. 11 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego), [w:] Europejska 
Karta Samorządu Lokalnego a prawo samorządu terytorialnego, pod red. M. Ofiarskiej, Szczecin 
2015, s. 111.
82  A. Wierzbica, Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego ... , s. 48.
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Zgodnie bowiem z art. 171 ust. 1 i 2 Konstytucji działalność samorządu te-
rytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności. Organami 
nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady 
Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych – regionalne izby 
obrachunkowe.

Poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, jako osoby prawne, 
mogą działać za pośrednictwem swoich organów. Podstawą prawną powoły-
wania organów jest art. 169 ust. 1 Konstytucji. Szczegółowe kwestie dotyczące 
organów określają samorządowe ustawy ustrojowe. W przypadku gminy or-
ganem stanowiącym i kontrolnym jest rada gminy, a organem wykonawczym 
wójt (burmistrz, prezydent miasta). W powiecie organem stanowiącym i kon-
trolnym jest rada powiatu, a organem wykonawczym zarząd powiatu. W wo-
jewództwie sejmik województwa ma kompetencje stanowiące i kontrolne, na-
tomiast zarząd województwa ma kompetencje o charakterze wykonawczym.

W myśl art. 163 Konstytucji samorząd terytorialny wykonuje zadania 
publiczne  nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych 
władz publicznych. Zadania te możemy podzielić na zadania własne83 i zadania 
zlecone84. „Wykonywanie przez gminę [powiat i województwo] zadań zleconych 
sprawia, że posiada ona dwoisty charakter – wspólnoty samorządowej oraz jednost-
ki wykonawczej administracji rządowej”85.

Na status prawny jednostek samorządu terytorialnego w Polsce wpływ 
ma nie tylko Konstytucja, czy samorządowe ustawy ustrojowe, ale także 

83  Zgodnie z art. 166 ust. 1 Konstytucji zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspól-
noty samorządowej są wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadania 
własne. W związku z tym, iż gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego do 
jej zakresu działania należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone 
ustawami na rzecz innych podmiotów. Otwarty katalog zadań własnych gminy zawiera art. 7 
u.s.g. Powiat będzie realizować tylko takie zadanie, które przekraczają możliwości gminy. Art. 
4 u.s.p. wymienia kategorie spraw, które jego dotyczą. W przypadku zaś województwa będą to 
zadania zmierzające do rozwoju regionalnego, z uwzględnieniem art. 14 u.s.w. 
84  Zgodnie z art. 166 ust. 2 Konstytucji jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa, 
ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie innych zadań pu-
blicznych. Ustawa określa tryb przekazywania i sposób wykonywania zadań zleconych. Zada-
nia zlecone, podobnie zresztą jak zadania własne, możemy podzielić na zadania obowiązkowe  
i dobrowolne.  I tak np. obowiązkowym zadaniem zleconym dla wszystkich jednostek samorzą-
du terytorialnego jest organizacja i przeprowadzenie wyborów powszechnych oraz referendów 
(art. 8 ust. 1 u.s.g., art. 4a u.s.p., art. 14 ust. 3 u.s.w.).
85  W. Miemiec, M. Miemiec, Podmiotowość publicznoprawna gminy, „Samorząd Terytorialny” 
1991, nr 11-12, s. 17.
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ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej86. Możemy ją 
jednak postrzegać jako fundament prowadzenia gospodarki komunalnej. 
Ustawa ta określa sposób i formy wykonywania określonych zadań samorzą-
dowych podczas, gdy źródłem tych zadań są niejednokrotnie samorządowe 
ustawy ustrojowe. Pojęcie gospodarki komunalnej nie zostało przez ustawo-
dawcę zdefiniowane. Z treści art. 1 u.g.k. możemy wywieść cel gospodarki 
komunalnej, który polega na wykonywaniu zadań własnych, które zmierzają 
do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. A gospodarka 
komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności pu-
blicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych 
potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. 

Jednostki samorządu terytorialnego, ze względu na ich zakres obo-
wiązków ustawowych i pozaustawowych, można zakwalifikować jako bene-
ficjentów o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki rozwoju obszarów 
wiejskich. Z jednej strony bowiem są to podmioty, który spełniają funkcje 
publiczne, z drugiej zaś są dostarczycielami dóbr publicznych. Ma to swo-
je odzwierciedlenie m.in. w treści Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
który realizowany jest za pomocą rozporządzeń wykonawczych, w większości 
przypadków powtarzających uregulowania PROW. Stopień wykorzystania 
unijnego wsparcia zależy od aktywności jednostek samorządu terytorialnego87, 
przede wszystkim gminy i to zwłaszcza tej położonej na obszarach wiejskich. 
Realizowanie wszystkich przedsięwzięć z budżetu jednostki samorządu tery-
torialnego nie jest do końca możliwe, zwłaszcza w przypadku gmin wiejskich, 
czy gmin miejsko-wiejskich. Wciąż aktualny jest więc pogląd A. Kożucha, 
zgodnie z którym: „w aktualnych uwarunkowaniach prawnych najważniejsze 
zadania z zakresu rozwoju lokalnego przypadają gminie, jako podstawowej jed-
nostce samorządu terytorialnego. Natomiast jednostki samorządu terytorialnego 
coraz intensywniej uczestniczą w świadomym kształtowaniu warunków rozwoju 
gospodarczego [społecznego, kulturowego, środowiskowego], przestrzeni lokalnej  
i regionalnej. Wykorzystują do tego cały szereg instrumentów i metod postępowania 

86  Dz. U. z 2019, poz. 712 ze zm., dalej u.g.k. Przepisami prawa kształtującymi samorząd 
terytorialny są również przepisy m.in. Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, ustawy z dnia 
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020, poz. 23 
ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 
ze zm.), dalej u.f.p., czy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2019, poz. 1843 ze zm.).
87  J. Rakowska, Samorządy gmin jako beneficjenci polityki spójności UE w latach 2007-2013 
(2015), Warszawa 2016, s. 58.
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(...)”88. Jednym z tych instrumentów są właśnie środki Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki nim jednostki 
samorządu terytorialnego mogą nie tylko doraźnie pomagać, ale również reali-
zować długotrwałą strategię rozwoju obszarów wiejskich.

W związku z poszerzającymi się możliwościami finansowymi, związany-
mi z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem środków pochodzących z funduszy 
Unii Europejskiej należy postulować, aby jednostka samorządu terytorialnego 
aktywnie uczestniczyła w postępowaniach zmierzających do dofinansowania 
zadań wynikających z PROW, o które może się ubiegać. 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą wykonywać zadania z PROW: 
samodzielnie, współdziałając np. w formie związku samorządowego, przeka-
zując zadanie do wykonania określonej jednostce organizacyjno-prawnej np. 
samorządowemu zakładowi budżetowemu lub powierzając zadanie podmioto-
wi prywatnemu. Warte podkreślenia jest to, że o dofinansowanie EFRROW 
mogą ubiegać się nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale też jednost-
ki organizacyjno-prawne jak np. związki międzygminne, czy związki powiatów.

 5.2. Rodzaje inwestycji jednostek samorządu terytorialnego  
 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
 na lata 2014-2020

Na wstępie należy zaznaczyć, iż założenia Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 dotyczące m.in. beneficjentów działań mają swo-
ją podstawę prawną w unijnym rozporządzeniu nr 1305/201389 i zostają wdra-
żane za pomocą ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
oraz rozporządzeń wykonawczych, w których określone zostały przesłanki uzy-
skania wsparcia.

Jak już wcześniej zauważono PROW nie posługuje się pojęciem dóbr pu-
blicznych. W zakresie dóbr publicznych o charakterze społecznym Program 
przewiduje działanie takie jak „transfer wiedzy i działalność informacyjna”90. 
Realizacja tego działania pozwoli na nabycie nowej wiedzy, zwiększenie po-
tencjału ludzkiego na obszarach wiejskich, a także wzmocnienie powiązania 

88  A. Kożuch, Zarządzanie lokalne: stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich, „Zeszyty Nauko-
we Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” 2009, nr 23, s. 137.
89  Dalej rozporządzenie EFRROW.
90  Podstawą prawną jest art. 14 rozporządzenia EFRROW.
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między tymi obszarami i rolnictwem a badaniami i innowacją. Na działanie 
to składają się dwa poddziałania: wsparcie kształcenia zawodowego i naby-
wania umiejętności oraz wsparcie na demonstracje i działania informacyjne. 
Zgodnie z założeniami PROW beneficjentami tych aktywności mogą być 
m.in. jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły rolnicze, szko-
ły leśne, centra kształcenia ustawicznego lub centra kształcenia praktycznego. 
Powyższy podział działania ma swoje odzwierciedlenie w art. 3 ust. 1 pkt 1 
u.w.r.o.w.91 oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
21 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawa-
nia oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla 
działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” oraz 
poddziałania „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informa-
cyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202092. 
Podkreślić przy tym należy, że rozporządzenie uogólnia beneficjenta wspar-
cia, wskazując, że może być to osoba fizyczna, osoba prawna (a niewątpliwie 
gmina, powiat i województwo są osobami prawnymi) lub jednostka organi-
zacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która spełnia kryteria określone 
w rozporządzeniu.

W zakresie dóbr o charakterze ekonomicznym PROW wskazuje na dzia-
łanie o nazwie „inwestycje w środki trwałe”93. Działanie to odpowiada art. 3 
ust. 1 pkt 4 u.w.r.o.w., który wskazuje na takie poddziałania jak: wsparcie 
inwestycji w gospodarstwach rolnych, wsparcie inwestycji w przetwarzanie 
produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój oraz wsparcie inwestycji zwią-
zanych z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa.  
W ramach tego ostatniego poddziałania, Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich przewiduje dofinansowanie scalania gruntów94. Ustawodawca zdecydo-
wał się na takie wsparcie z uwagi na to, że wiele gospodarstw rolnych użytkuje 
liczne, niewielkie, rozproszone działki, często niemające wewnętrznej drogi 
dojazdowej. W związku z powyższym w celu poprawy struktury obszarowej 
gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych oraz dostosowania granic nieru-
chomości do rzeźby terenu, czy dróg przewidziano pomoc na scalenie gruntów 

91  Art. 3 ust. 1 pkt 1 u.w.r.o.w.: transfer wiedzy i działalność informacyjna: a) wsparcie dla 
działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności, b) wsparcie dla projek-
tów demonstracyjnych i działań informacyjnych.
92  Dz. U. z 2017, poz. 929 ze zm.
93  Podstawą prawną jest art. 17 rozporządzenia EFRROW.
94  W polskim porządku prawnym kwestie dotyczące scalania gruntów reguluje ustawa z dnia 
26 marca 1982 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. z 2018, poz. 908 ze zm.).
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rolnych i leśnych95. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał w tym zakresie 
rozporządzenie w dniu 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warun-
ków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 

„Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane 
z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202096. Warte pod-
kreślenia jest to, że beneficjentem scalania gruntów nie może być jednostka 
samorządu terytorialnego, a przewodniczący organu wykonawczego powiatu, 
tj. starosta (jako organ, przed którym toczy się postępowanie scaleniowe). 

Jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty z nimi związane są 
największym beneficjentem działania PROW „podstawowe usługi i odnowa 
wsi na obszarach wiejskich”97. W ramach tego działania Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich przewiduje takie poddziałania jak: 

- budowa lub modernizacja dróg lokalnych – o wsparcie ubiegać się może 
wyłącznie gmina, powiat, związek międzygminny lub związek powiatowy. 
Nadmienić należy, że potencjalna inwestycja będzie mogła być realizowana 
na obszarze należącym do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wy-
łączeniem miast liczących powyżej 5 000 mieszkańców, bądź gminy miejskiej,  
z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 000 mieszkańców. Szczegó-
łowe kwestie przedmiotowego poddziałania związanego z budową, przebudo-
wą lub zmianą nawierzchni dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych 
zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 wrze-
śnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 
wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg 
lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworze-
niem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, 
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202098. 

- gospodarka wodno-ściekowa – beneficjentem może być gmina, spółka, 
w której udziały mają wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego lub zwią-
zek międzygminny. Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie budowy, 

95  Więcej na temat scalania gruntów zob. K. Sobolewska-Mikulska, J. Wójcik-Leń, Obszary 
problemowe rolnictwa w Polsce. Wybrane aspekty realizacji scaleń gruntowych, Warszawa 2018,  
s. 50-91; M. Wolanin, Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości oraz procedury ewidencyj-
ne, Warszawa 2016, s. 499-586; A. Kupidura, A. Bielska, Kształtowanie przestrzeni na obszarach 
wiejskich, Warszawa 2014, s. 85-99.
96  Dz. U. z 2015, poz. 2180 ze zm.
97  Podstawą prawną jest art. 20 rozporządzenia EFRROW.
98  Dz. U. z 2015, poz. 1414 ze zm.
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przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrze-
nia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz na zakup i montaż 
urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych lub wodociągowych. I tutaj tak samo, 
jak w przypadku poddziałania budowa lub modernizacja dróg lokalnych, 
inwestycja będzie mogła być realizowana na obszarze należącym do gminy 
wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej  
5 000 mieszkańców lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczą-
cych powyżej 5 000 mieszkańców. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodar-
ka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związa-
nych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie ener-
gii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202099 
reguluje poszczególne kwestie przedmiotowego poddziałania.

- gmina może uzyskać pomoc w zakresie: budowy, przebudowy lub wy-
posażenia obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne, w tym świe-
tlic i domów kultury, kształtowania przestrzeni publicznej oraz odnawiania 
lub poprawy stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zacho-
waniu dziedzictwa kulturowego lub zakupu obiektów budowlanych charak-
terystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem 
na cele publiczne. Natomiast instytucja kultury, dla której organizatorem 
jest którakolwiek z jednostek samorządu terytorialnego może ubiegać się  
o dofinansowanie w zakresie budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów 
budowlanych pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, 
a także odnawiania lub poprawy stanu zabytkowych obiektów budowlanych, 
służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego lub zakupu obiektów bu-
dowlanych charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie 
z przeznaczeniem na cele publiczne100. I w tym przypadku potencjalna inwe-
stycja będzie mogła być realizowana jedynie na określonym terytorium101. 

99  Dz. U. z 2016, poz. 1182 ze zm.
100  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje 
typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie prze-
strzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ra-
mach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017, poz. 1737 ze zm.).
101  Na terytorium: a) gminy wiejskiej lub b) gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast 
liczących powyżej 5000 mieszkańców lub c) gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości  
liczących powyżej 5000 mieszkańców.
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- beneficjentem inwestycji w targowiska lub obiekty budowlane przezna-
czone na cele promocji lokalnych produktów może być wyłącznie gmina, po-
wiat lub ich związki. Podmioty te będą mogły budować lub przebudowywać 
targowiska i inne obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokal-
nych produktów, jak również zakupić związane z tą budową lub przebudo-
wą nowe urządzenia, materiały i usługi służące realizacji tej operacji zgodnie  
z treścią rozporządzenia wydanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi102. 
Inwestycje te będzie można realizować w miejscowości liczącej nie więcej niż 
200 000 mieszkańców.

Powyższe poddziałania wpisują się w koncepcję dóbr publicznych o cha-
rakterze społeczno-kulturowym, ponieważ z jednej strony wpływają na życie 
codziennie osób zamieszkujących, bądź/i pracujących na obszarach wiejskich, 
zwiększając żywotność ekonomiczną i społeczną wsi, z drugiej kształtują tożsa-
mość lokalną i wzbogacają wartości kulturowe. Działanie pod nazwą „podsta-
wowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, na które składają się omó-
wione poddziałania, zostało wskazane w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich103.  

Kolejnym działaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich są „in-
westycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”, które usta-
wodawca wskazał w art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich104. Zgodnie z rozporządzeniem szczegółowo regulującym to działanie105 
wsparcie na zalesienie przyznawane jest m.in jednostkom samorządu teryto-
rialnego i jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw, do 

102  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje 
typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych 
produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie 
podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej 
infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 
z 2016, poz. 1230 ze zm.).
103  Art. 3 ust. 1 pkt 7 u.w.r.o.w. stanowi: podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiej-
skich: a) wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, 
b) wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dzie-
dzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości 
przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków 
w zakresie świadomości środowiskowej, c) wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwija-
nie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej 
infrastruktury.
104  Podstawą prawną jest art. 21 rozporządzenia EFRROW.
105  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój 
obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 poz. 655 ze zm.).
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gruntów będących ich własnością, które spełniają określone w rozporządzeniu 
szczegółowe warunki. Beneficjenci tego działania przyczynią się do wzmocnie-
nia ekologicznej stabilności obszarów leśnych oraz pochłonięcia szkodliwego 
dla środowiska i człowieka dwutlenku węgla, co wpisuje się w koncepcję dóbr 
publicznych o charakterze środowiskowym.

Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich przewiduje, że wspar-
cie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER obejmuje po pierw-
sze, wsparcie przygotowawcze, po drugie, wsparcie na wdrażanie operacji  
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, po trze-
cie, przygotowanie i realizację działań w zakresie współpracy z lokalną grupą 
działania i po czwarte, wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji106. 
PROW na lata 2014-2020 stworzył podstawę dla sformułowania powyższych 
poddziałań107. Beneficjentem poddziałania wsparcie lokalnych strategii roz-
woju mogą być jednostki samorządu terytorialnego, ale z wyłączeniem woje-
wództwa, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 
którym ustawy przyznają zdolność prawną. Szczegółową materię tego pod-
działania reguluje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia  
24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objęte-
go Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020108.

Wśród działań Programu, których beneficjentem mogą być jednostki sa-
morządu terytorialnego, najwięcej z nich realizują gminy. Wynika to z tego, 
że podstawowym celem gminy jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorzą-
dowej, w tym wypadku wspólnoty ludności obszarów wiejskich109. Tytułem 
przykładu, w województwie śląskim w latach 2014-2020, w odniesieniu do 
poddziałań takich jak: „budowa lub modernizacja dróg lokalnych” zawarto 
122 umowy (108 z gminami i 14 z powiatami); „gospodarka wodno-ściekowa” 
zawarto 39 umów (34 z gminami i 5 ze spółkami, w których udziały mają 
jedynie jednostki samorządu terytorialnego); „inwestycje w obiekty pełniące 
funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej” – w ramach tego 
poddziałania samorząd województwa śląskiego nie ogłosił naborów, ponieważ 
środki dostępne w ramach limitu na konkurs zostały przeniesione w całości 

106  Art. 3 ust. 1 pkt 14.
107  Podstawą prawną są art. 42-44 rozporządzenia EFRROW.
108  Dz. U. z 2015, poz. 1570 ze zm.
109  M. Krzysztofik, Pozycja prawna wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w kształtowaniu poli-
tyki rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa, [w:] Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu 
terytorialnego, pod red. B. Dolnickiego, Warszawa 2019, s. 258.
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na poddziałanie: „budowa lub modernizacja dróg lokalnych”; „inwestycje  
w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych 
produktów” zawarto 2 umowy z gminami. Natomiast w przypadku działania 

„wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” podpisano 
177 umów (149 z gminami, 2 z powiatami i 26 z jednostkami organizacyjnymi 
jednostek samorządu terytorialnego)110.

 5.3. Działalność komunalna jednostek samorządu terytorialnego

Gmina, powiat i województwo wykonując zadania PROW 2014-2020 
zaspokajają zbiorowe potrzeby określonej wspólnoty. Kluczowe dla oceny sta-
tusu prawnego jednostek samorządu terytorialnego, jako szczególnej kategorii 
beneficjentów środków EFRROW, jest stwierdzenie, czy podejmowane przez 
nie zadania PROW mogą być utożsamiane ze sferą użyteczności publicznej. 
Wymaga to przeprowadzenia analizy przede wszystkim przepisów ustawy  
o gospodarce komunalnej oraz samorządowych ustaw ustrojowych. 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o wsparcie takich 
działań PROW jak: „transfer wiedzy i działalność informacyjna”, „podsta-
wowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” (poddziałania: „budowa 
lub modernizacja dróg lokalnych”, „gospodarka wodno-ściekowa”, „budowa, 
przebudowa lub wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kul-
turalne” oraz „targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promo-
cji lokalnych produktów”), „inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawa 
żywotności lasów”, a także „wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach ini-
cjatywy LEADER”. Gmina, powiat, czy ewentualnie województwo uzyskując 
dofinansowanie na realizację powyższych działań ze środków z EFRROW tym 
samym wykonują zadania własne, narzucone im przez ustawodawcę. W przy-
padku gminy, ustawodawca w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

110 W latach 2014-2020 na terenie województwa śląskiego wypłacono środki z EFRROW dla: 
„budowa lub modernizacja dróg lokalnych” 44 701 727,14 zł (gminy – 37 035 927,46 zł, powiaty 
– 7 665 799,68 zł); „gospodarka wodno-ściekowa” – 37 054 934,81 zł (gminy – 31 799 569,57 
zł, spółki – 5 255 365,24 zł); „wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – 
15 413 455,66 zł (gminy – 13 890 456,37 zł, powiaty – 187 131,31 zł, jednostki organizacyjne 
jednostek samorządu terytorialnego – 1 335 867,98 zł). W przypadku „inwestycji w targowiska 
lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” beneficjenci nie 
złożyli jeszcze wniosków o płatność; Informacja uzyskana od urzędu marszałkowskiego woje-
wództwa śląskiego w trybie dostępu do informacji publicznej w dniu 20.02.2020 r.
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gminnym przewiduje otwarty katalog zadań własnych111. Natomiast ani usta-
wa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ani ustawa z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa nie posługuje się kategorią 
„zadań własnych”112. W związku z tym, biorąc pod uwagę wykładnię syste-
mową, na podstawie art. 7 ust. 1 u.s.g. należałoby szukać odpowiedzi na 
pytanie, jakie zadania powiatu i województwa mogą mieć charakter zadań 
własnych. Zdaniem M. Szydło zarówno gmina, jak i „powiat wykonuje zada-
nia, które polegają na zaspokajaniu potrzeb powiatowej wspólnoty samorządowej,  
a więc spełniają konstytucyjną przesłankę uznania ich za zadania własne powiatu. 

111  Art. 7 ust. 1 u.s.g.: zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych 
gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1) ładu przestrzennego, gospodarki 
nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; 2) gminnych dróg, 
ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, 
kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku 
oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia 
w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; 3a) działalności w zakresie telekomunikacji; 4) lokal-
nego transportu zbiorowego; 5) ochrony zdrowia; 6) pomocy społecznej, w tym ośrodków 
i zakładów opiekuńczych; 6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 7) gminnego 
budownictwa mieszkaniowego; 8) edukacji publicznej; 9) kultury, w tym bibliotek gminnych  
i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 10) kultury fizycznej 
i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 11) targowisk i hal targowych; 
12) zieleni gminnej i zadrzewień; 13) cmentarzy gminnych; 14) porządku publicznego i bezpie-
czeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia 
i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego; 15) utrzymania gminnych obiektów  
i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; 16) polityki prorodzin-
nej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; 17) wspiera-
nia i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju 
jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; 18) 
promocji gminy; 19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz pod-
miotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie; 20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi 
innych państw.
112  W myśl art. 4 ust. 1 u.s.p. powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne  
o charakterze ponadgminnym w zakresie: 1) edukacji publicznej; 2) promocji i ochrony zdro-
wia; 3) pomocy społecznej; 3a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 4) polityki 
prorodzinnej; 5) wspierania osób niepełnosprawnych; 6) transportu zbiorowego i dróg pu-
blicznych; 7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 8) kultury fizycznej  
i turystyki; 9) geodezji, kartografii i katastru; 10) gospodarki nieruchomościami; 11) administra-
cji architektoniczno-budowlanej; 12) gospodarki wodnej; 13) ochrony środowiska i przyrody; 
14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; 15) porządku publicznego i bezpieczeństwa 
obywateli; 16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego 
magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym 
zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska; 17) przeciwdziałania bezrobociu oraz akty-
wizacji lokalnego rynku pracy; 18) ochrony praw konsumenta; 19) utrzymania powiatowych 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; 20) obronno-
ści; 21) promocji powiatu; 22) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie; 23) działalności w zakresie telekomunikacji. Ponadto 
art. 4 ust. 3 wskazuje, że ustawy mogą określać inne zadania powiatu. Natomiast zgodnie z art. 
14 ust. 1 u.s.w. samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określo-
ne ustawami, w szczególności w zakresie: 1) edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego; 
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Zadaniami tymi są zadania wymienione w art. 4 ust. 1 u.s.p.”113. W przypadku 
województwa jest to trochę mniej oczywiste, ponieważ gmina i powiat trak-
towane są jako samorząd lokalny, natomiast województwo jako samorząd re-
gionalny, wykonujące zadania o charakterze rozwojowym i strategicznym. Jed-
nakowoż są to dalej zadania, które zaspokajają potrzeby określonej wspólnoty, 
tym razem wspólnoty wojewódzkiej. 

Tytułem przykładu wskazać należy, iż poddziałanie PROW, takie jak „bu-
dowa lub modernizacja dróg lokalnych” odpowiada zadaniom własnym gminy, 
tj. gminne drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego (art. 7 
ust. 1 pkt 2 u.s.g) oraz powiatu, tj. transport zbiorowy i drogi publiczne (art. 4 
ust. 1 pkt 6 u.s.p). W przypadku zaś podjęcia poddziałania „gospodarka wod-
no-ściekowa” gmina jednocześnie wykonuje zadanie własne zgodne z art. 7 ust. 
1 pkt 3 u.s.g z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwa-
nia i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz 
urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. Natomiast działanie 

„wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w przypadku 
gmin jest tożsame z art. 7 ust. 1 pkt 17 u.s.g – wspieranie i upowszechnianie 
idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jedno-
stek pomocniczych i wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatel-
skiej, a w przypadku powiatów – art. 4 ust. 1 pkt 17 u.s.p. – przeciwdziałanie 
bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy.  

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców przez wykonywanie zadań PROW, 
które to zadania, jak powyżej wskazano, odpowiadają zadaniom własnym 
jednostek samorządu terytorialnego, wiąże się z problematyką użyteczności 
publicznej. Na wstępie należy podkreślić, iż nie wszystkie zadania własne jed-
nostek samorządu terytorialnego mają charakter użyteczności publicznej. Na-
tomiast wszystkie zadania o charakterze użyteczności publicznej są zadaniami 
własnymi. Pojęcie użyteczności publicznej nie zostało precyzyjnie określone 
na gruncie normatywnym, natomiast jest szeroko komentowane w doktrynie 

2) promocji i ochrony zdrowia; 3) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;  
4) pomocy społecznej; 4a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 5) polityki proro-
dzinnej; 6) modernizacji terenów wiejskich; 7) zagospodarowania przestrzennego; 8) ochrony 
środowiska; 9) (uchylony) 10) transportu zbiorowego i dróg publicznych; 11) kultury fizycznej 
i turystyki; 12) ochrony praw konsumentów; 13) obronności; 14) bezpieczeństwa publicznego; 
15) przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy; 15a) działalności w zakre-
sie telekomunikacji; 16) ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
113  M. Szydło, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 72.
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i orzecznictwie114, często bowiem wywołuje szereg wątpliwości interpreta-
cyjnych. „(...) Wszystkie konstrukcje wiążą pojęcie użyteczności publicznej pod-
miotowo - z jednostkami samorządu terytorialnego, zaś w sferze przedmiotowej -  
z brakiem komercyjnego charakteru podejmowanych działań”115. I właśnie dzia-
łania PROW przewidziane dla jednostek samorządu terytorialnego nie są na-
stawione na osiągnięcie zysku, tym samym nie mają komercyjnego charakteru. 
Ponadto w kontekście ustalania charakteru działań PROW, nadmienić należy, 
iż w ustawodawstwie Unii Europejskiej również nie przyjęto jednolitej defini-
cji użyteczności publicznej, co więcej unijne akty prawne posługują się różną 
terminologią116. Nie oznacza to jednak, że próby ujednolicenia tego pojęcia 
nie były podejmowane117. Państwa członkowskie UE dysponują swobodą 
w określaniu tego pojęcia, biorąc pod uwagę szczególne cechy działalności 
komunalnej118. W Polsce pojęcie użyteczności publicznej pojawia się w samo-
rządowych ustawach ustrojowych i ustawie o gospodarce komunalnej. Jedynie 
ustawa o samorządzie gminnym próbuje w sposób cząstkowy i nieprecyzyjny 
zdefiniować pojęcie użyteczności publicznej. W myśl art. 9 ust. 4 u.s.g. zada-
niami użyteczności publicznej są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 
1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Wykonywanie 
zaś zadań użyteczności publicznej przez gminę, powiat, czy województwo jest 
przejawem gospodarki komunalnej. Zgodnie z art. 1 ust. 2 u.g.k. gospodarka 
komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności pu-
blicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych 
potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Gmi-
na uzyskując dofinansowanie z EFRROW na modernizację drogi gminnej 
zaspokaja tym samym potrzebę bezpieczeństwa drogowego swoich mieszkań-
ców, natomiast budując oczyszczalnię ścieków dba nie tylko o współczesne 
standardy i komfort życia członków wspólnoty, ale również o ich środowisko 
naturalne.

114  D. Wacinkiewicz, Specyfika zaspokajania potrzeb wspólnot samorządowych w sferze zadań 
użyteczności publicznej, [w:] Sposoby realizacji zadań publicznych, pod red. B. Dolnickiego, War-
szawa 2017, s. 685.
115  J. Jagoda, D. Łobos-Kotowska, M. Stańko, Gospodarka mieniem komunalnym, Warszawa 
2008, s. 59.
116  Np. w art. 14 TFUE pojęcie występuję „usług świadczonych  w ogólnym interesie”. Nato-
miast w art. 93 TFUE pojawia się pojęcie „usługi publicznej” w rozumieniu transportu.
117  W. Hartung, Samodzielność podstawowej jednostki samorządu terytorialnego w organizacji  
i świadczeniu usług komunalnych ... ,  s. 53-55.
118  H. Wolska, Realizacja zadań publicznych przez spółkę komunalną w systemie zamówień pu-
blicznych, Warszawa 2018, s. 33-34.
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Gospodarka komunalna wiąże się więc z jednej strony nierozerwalnie z sa-
morządem terytorialnym, o czym świadczy przymiotnik „komunalny”, jedno-
znacznie podkreślając samorządowy, a nie rządowy charakter tej gospodarki119. 
Natomiast z drugiej strony z wykonywaniem zadań o charakterze użyteczności 
publicznej120. Nadmienić należy, iż zadania o charakterze użyteczności pu-
blicznej stanowią pewną część gospodarki komunalnej, na co wskazuje użyty 
w ustawie o gospodarce komunalnej zwrot „w szczególności”. Wykonywanie 
zadań o charakterze użyteczności publicznej wiąże się ze świadczeniem usług 
powszechnie dostępnych. Ta powszechna dostępność oznacza, że określone 
usługi nie mogą wykluczać poszczególnych podmiotów z kręgu beneficjen-
tów danej usługi. Oznacza to, że z targowiska wybudowanego przez powiat ze 
środków z EFRROW mogą korzystać zarówno mieszkańcy obszaru, na któ-
rym targowisko zostało wybudowane, jak również osoby spoza tego obszaru. 
Ta praktyczna niewykluczalność jest związana z koncepcją dóbr publicznych. 
W rezultacie z danego dobra publicznego może korzystać nieograniczona licz-
ba osób, która nie uniemożliwia przy tym innym osobom korzystanie z tego 
dobra121. 

W świetle poczynionych ustaleń należy stwierdzić, że jednostki samo-
rządu terytorialnego będące beneficjentami środków EFRROW, realizując 
działania PROW,  wypełniają tym samym sferę użyteczności publicznej. Pod-
działania związane z rozwojem obszarów wiejskich, takie jak np. „budowa lub 
modernizacja dróg lokalnych”, „gospodarka wodno-ściekowa”, czy „inwestycje  
w targowiska lokalne” wpisują się w tą kategorię. Na poparcie tej tezy tytułem 
przykładu wskazać należy, iż WSA w Krakowie w wyroku z dnia 17 stycznia 
2006 r. zakwalifikował targowisko jako formę realizacji gminnych zadań z zakresu 
użyteczności publicznej122. Oczywiście najczęstszym wnioskodawcą dofinansowa-
nia unijnego będzie gmina, ponieważ to ona jest podstawową jednostką samorządu 
terytorialnego, której przysługuje domniemanie wykonywania zadań publicz-
nych i to dla niej przewidziano najwięcej działań PROW. Natomiast powiat 
i województwo będę mogły być wykonawcami jedynie kilku działań. 

119  E. Feret, Podstawy prawne prowadzenia gospodarki komunalnej w Polsce, [w:] Źródła prawa  
w samorządzie terytorialnym, pod red. B. Dolnickiego, Warszawa 2018, s. 217.
120  W orzecznictwie zauważa się, że niemożliwe jest precyzyjnie określenie zadań użyteczności 
publicznej, czy ich szczegółowej egzemplifikacji ze względu na szeroki wachlarz potrzeb zalicza-
nych do potrzeb ogólnospołecznych, a tym samym zadań mających na celu ich zaspokojenie. 
Zob. postanowienie SN z dnia 18 maja 2011 r., sygn. akt III CZP 22/11, Legalis nr 317650. 
121  M. Szydło, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz ... , s. 137.
122  Zob. wyrok WSA w Krakowie z dnia 17 stycznia 2006 r., sygn. akt III SA/Kr 995/05, Le-
galis nr 286201. 
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 5.4. Formy organizacyjno-prawne realizowania przez jednostki   
 samorządu terytorialnego inwestycji ze środków EFRROW

Jednostki samorządu terytorialnego mogą wykonywać działania, dofi-
nansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich, wynikające z zawartej umowy o dofinansowanie 
bądź wydanej decyzji administracyjnej, po pierwsze we własnym zakresie, 
po drugie przekazując realizację jednostkom organizacyjnym oraz po trzecie 
współdziałając z innymi podmiotami. Co więcej realizacja projektu współfi-
nansowanego z EFRROW może nastąpić na podstawie porozumienia między 
samymi jednostkami samorządu terytorialnego. W takim przypadku jednost-
ki te mogą otrzymać nawet dodatkowe punkty przydatne w momencie roz-
patrywania wniosków o dofinansowanie unijne, bowiem preferowane będą 
kompleksowe rozwiązania dotyczące określonego działania na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich.

Stroną umowy o przyznanie pomocy z EFRROW lub adresatem decyzji 
administracyjnej przyznającej pomoc będzie jednostka samorządu terytorial-
nego, natomiast zadanie PROW będzie mogło zostać wykonane przez samo-
rządową jednostkę organizacyjną lub inny podmiot prawa. W wyroku z dnia 
9 lipca 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny zaznaczył, iż „wykonanie zadań 
z zakresu gospodarki komunalnej [w tym zadań Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich – przypis Autorki] może zostać powierzone podmiotowi, który 
jest niezależny organizacyjnie, gospodarczo i majątkowo od gminy [powiatu, 
województwa], co oznacza, że zadania te są realizowane na zasadach ogól-
nych z wykorzystaniem umowy cywilnoprawnej, na mocy której następuje 
powierzenie wykonywania tego zadania”123. I tak przykładowo w przypadku 
poddziałania PROW jakim jest „budowa lub modernizacja dróg lokalnych” 
gmina lub powiat mogłyby zawrzeć umowę o roboty budowlane124.

Niemniej jednak w tym miejscu należałoby zwrócić uwagę na znajdujące 
się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
odpowiedzi na pytania przyszłych beneficjentów poddziałania „budowa lub 
modernizacja dróg lokalnych”125. Otóż pewien wnioskodawca zadał pytanie: 

„czy możliwe jest, aby wydatki związane z operacją typu "budowa lub moderni-
zacja dróg lokalnych", były realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych jako 

123  Wyrok NSA z dnia 9 lipca 2015 r. , sygn. akt II OSK 2974/13, Legalis nr 1332010.
124  W Kodeksie cywilnym umowa o roboty budowlane obejmuje art. 647-658.
125  https://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr/dzialanie-7-budowa-lub-moderniza 
cja-drog-lokalnych.html [dostęp na dzień: 12.09.2018 r.].
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jednostkę organizacyjną powiatu, który jest beneficjentem pomocy?” W odpo-
wiedzi uzyskał odpowiedź, że zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warun-
ków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wspar-
cie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszyst-
kich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  
i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 o pomoc może ubiegać się m.in. powiat. Natomiast zgod-
nie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym powiat wy-
konuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną 
odpowiedzialność, a w celu wykonywania tych zadań może tworzyć jednostki 
organizacyjne. Zarząd dróg powiatowych (ZDP) jako jednostka budżetowa 
zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
nych jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych nieposiada-
jącą osobowości prawnej, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z bu-
dżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek odpowiednio dochodów 
budżetu państwa albo budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Wobec 
powyższego, co do zasady umowy o przyznaniu pomocy winny być zawiera-
ne przez powiat. Niemniej jednak, w przypadku jednostek organizacyjnych 
wchodzących w skład osoby prawnej, jaką jest powiat, postępowanie o udzie-
lenie zamówienia publicznego, zawarcie umowy na roboty drogowe może być 
przeprowadzone przez tę jednostkę organizacyjną. Jednocześnie niektóre do-
kumenty, takie jak np.: decyzja pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru 
wykonania robót budowlanych, mogą być wydane na ZDP. Dopuszczalna jest 
również sytuacja, w której beneficjent (powiat) przedłoży do refundacji faktu-
ry na jednostkę organizacyjną – ZDP. Należy jednak nadmienić, iż w takich 
przypadkach konieczne jest załączenie dodatkowych dokumentów, m.in. ko-
pii statutu jednostki (ZDP), uchwały zarządu powiatu w sprawie udzielenia 
upoważnienia kierownikowi ZDP. Jeżeli powyższe dane zostały opublikowane 
na stronie internetowej jednostki – wystarczające jest wskazanie linku do stro-
ny BIP.

Umowy przyznania pomocy ze środków EFRROW zawierają posta-
nowienia nakładające na beneficjenta obowiązek przedłożenia samorządowi 
województwa dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w przypadku, gdy realizacja określonego przedsię-
wzięcia powierzona zostanie podmiotowi zewnętrznemu, a nie samorządowej 
jednostce organizacyjnej. Termin przedłożenia dokumentów jest różny, zależy 
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od określonego poddziałania/ działania. I tak, tytułem przykładu dla pod-
działania „budowa lub modernizacja dróg lokalnych” dokumentację należy 
przedłożyć niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicz-
nego, jednak nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy oraz nie później niż 
4 miesiące przed pierwszym dniem terminu na złożenie wniosku o płatność. 
Natomiast dla działania „inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane 
przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” termin wynosi 30 dni 
od dnia zawarcia umowy, jeżeli przed jej zawarciem została zawarta umowa 
z wykonawcą lub 30 dni od dnia zawarcia umowy z wykonawcą jeżeli umo-
wa z wykonawcą została zawarta po dniu zawarcia umowy lub w przypadku 
gdy umowa z wykonawcą została zawarta w terminie krótszym niż 30 dni 
przed upływem terminu złożenia wniosku o płatność, którego dotyczy postę-
powanie o udzielenie zamówienia publicznego. Beneficjent składa dokumen-
tację w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę 
pełniącą funkcję kierownika zamawiającego lub osobę upoważnioną przez 
zamawiającego.

Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego co do zasady obejmuje: 

1) kompletną dokumentację przetargową przygotowaną przez zamawia-
jącego, w tym ogłoszenia;
2) kompletną dokumentację z przebiegu prac komisji przetargowej, je-
żeli dotyczy; 
3) kompletną ofertę wybranego wykonawcy wraz z umową zawartą z wy-
branym wykonawcą oraz formularze ofertowe pozostałych wykonawców; 
4) kompletną dokumentację związaną z odwołaniami oraz zapytaniami 
i wyjaśnieniami dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamó-
wienia, jeżeli miały miejsce w danym postępowaniu. 

Samorząd województwa może żądać innych dokumentów przetargowych, 
jeżeli w procesie oceny postępowania zajdzie potrzeba ich zweryfikowania.

Samorząd województwa dokonuje oceny postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w terminie 60 dni roboczych od dnia złożenia 
dokumentacji. W przypadku, gdy przedłożona dokumentacja zawiera bra-
ki lub istnieje konieczność udzielenia wyjaśnień, samorząd województwa 
wzywa określoną jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia wezwania do uzupełnienia braków lub złożenia stosownych 
wyjaśnień. Jeżeli beneficjent nie złożył wymaganych dokumentów lub wy-
jaśnień w wyznaczonym terminie samorząd województwa dokonuje oceny 
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posiadanych dokumentów. Samorząd województwa zawiadamia beneficjenta 
pisemnie o wyniku dokonanej oceny postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

Analizując umowy o przyznaniu pomocy z EFRROW z zakresu zamó-
wień publicznych stwierdzić należy, że ustawodawca tworząc wzory tych umów 
nie dochował należytej staranności przy ich sporządzaniu. Otóż w przypadku 
poddziałania „budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, czy poddziałania 

„inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promo-
cji lokalnych produktów”  znajduje się informacja, że samorząd województwa 
zawiadamia beneficjenta pisemnie o wyniku dokonanej oceny postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, nie wskazując jednocześnie terminu na 
jego zawiadomienie. Termin ten pojawia się dopiero w przypadku poddziałania 

„gospodarka wodno-ściekowa” i wynosi 65 dni od dnia złożenia przez benefi-
cjenta dokumentacji. Co ciekawe, informacji o konieczności poinformowania 
beneficjenta o ocenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie 
znajdziemy w umowie o dofinansowanie dotyczącej poddziałań: „inwestycje 
w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, „kształtowanie przestrzeni publicznej”, 

„ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”. Oznaczałoby to, że w przypad-
ku akurat tych poddziałań samorząd województwa nie ma obowiązku informo-
wać beneficjenta w żaden sposób o wynikach oceny przedłożonej dokumentacji. 

Jednostki samorządu terytorialnego w wyniku przeprowadzonego prze-
targu nieograniczonego dość często zawierają umowy dotyczące wykonania 
określonego zadania PROW z podmiotem wyspecjalizowanym w danej dzie-
dzinie. W przypadku poddziałania „gospodarka wodno-ściekowa” gmina mo-
głaby zawrzeć umowę z przedsiębiorstwem lub indywidualnym przedsiębiorcą, 
który zajmuje się np. odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Natomiast 
w przypadku poddziałania dotyczącego m.in. odnawiania lub poprawy stanu 
zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kul-
turowego gmina mogłaby zawrzeć umowę z przedsiębiorstwem zajmującym się 
renowacją zabytków (np. składającym się z dyplomowanych konserwatorów 
sztuki).

Podmioty zaangażowane w realizację działań PROW nie muszą mieć cha-
rakteru zewnętrznego, bowiem mogą to być podmioty wewnętrzne. Istotnym 
zagadnieniem wskazującym na specyfikę zaspokajania potrzeb wspólnoty sa-
morządowej jest zagadnienie form organizacyjno-prawnych, za pośrednictwem 
których gmina, powiat i województwo mogą wykonywać zadania PROW.

Powołanie jednostki organizacyjnej w celu wykonania konkretnego 
zaania PROW powinno być poprzedzone analizą „opłacalności” takiego 
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wyboru126. Wszystko zależy bowiem od konieczności i terminowości wyko-
nania innych zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, jej do-
świadczenia i ambicji, technicznych i kadrowych możliwości utworzenia jed-
nostki organizacyjnej, czy wielkości samej jednostki samorządu terytorialnego, 
której zostało przyznane wsparcie finansowe na realizację działania w ramach 
polityki rozwoju obszarów wiejskich. Jak wskazują M. Augustyniak i T. Moll:  

„w zależności od potrzeb lokalnych oraz kosztów utworzenia i funkcjonowania 
danej samorządowej jednostki organizacyjnej gmina, powiat i województwo po-
winny dokonać wyboru konkretnej formy organizacyjnej, najlepiej dostosowanej 
do realizacji poszczególnych zadań”127.

W tym miejscu konieczne wydaje się sprecyzowanie, co należy rozumieć 
pod sformułowaniem „jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego”128. 
Ustawodawca nie wprowadza definicji legalnej tego pojęcia, mimo, iż w samo-
rządowych ustawach ustrojowych wielokrotnie posługuje się tym pojęciem129. 
Istoty tego pojęcia należy więc szukać w doktrynie i orzecznictwie130. Jednost-
ka organizacyjna jest podmiotem, który nie jest ani organem państwowym, 
ani organem samorządowym. Może posiadać osobowość prawną lub być 
pozbawioną tego atrybutu. Może być podmiotem gospodarczym lub prowa-
dzić inną działalność. Bywa tworzona wyłącznie przez jednostkę samorządu 

126  R. Cebulska, Przekazanie i realizacja zadań gminy jednostce organizacyjnej na przykładzie 
zarządu dróg, [w:] Sposoby realizacji zadań publicznych, pod red. B. Dolnickiego, Warszawa 
2017, s. 190.
127  M. Augustyniak, T. Moll, Tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych 
samorządu terytorialnego. Wzory pism i dokumentów, schematy działań, Warszawa 2015, s. 16.
128  Jednostki organizacyjnej nie można mylić z jednostkami pomocniczymi gminy, o których 
mowa w art. 5 u.s.g. 
129  O jednostce organizacyjnej wzmiankuje np. art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 18a 
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym; art. 6 ust. 1, art. 12 pkt 8 lit. i, art. 16 ust. 1, art. 21 
ust. 2, art. 25, art. 33, art. 33b pkt 2, art. 36 ust. 1, art. 46 ust. 2 ustawy o samorządzie powia-
towym; art. 8 ust. 1, art. 1 pkt 19 lit. f, art. 23 ust. 3, art. 24 ust. 1, art. 26 ust. 6, art. 30 ust. 
1, art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6, art. 45 ust. 1,  art. 47 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa. 
Natomiast o kierowniku (lub jego zastępcy) jednostki organizacyjnej jest mowa w: art. 24a ust. 
2, art. 24b ust. 1 i 4, art. 24f ust. 2 i 4, art. 24h ust. 1, ust. 3 pkt 3, ust. 5 i ust. 15, art. 24k ust. 
1 pkt 2 i ust. 3, art. 24m ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 5,art. 33 ust. 5, art. 47, art. 98a ust. 1 ustawy 
o samorządzie gminnym; art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 1 i 4, art. 25b ust. 3, art. 25c ust. 1, ust. 3 
pkt 3, ust. 5 i ust. 13, art. 25f ust. 1 pkt 2 i ust. 3, art. 25h ust. 1, art. 32 ust. 2 pkt 5, art. 35 
ust. 2, art. 38 ust. 2, art. 85a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym; art. 25 ust. 2, art. 26 
ust. 1 i 4, art. 27b ust. 3 i 4, art. 27c ust. 1, ust. 3 pkt 3, ust. 5 i 13, art. 27f ust. 1 pkt 2 i ust. 
3, art. 27h ust. 1, art. 41 ust. 2 pkt 6, art. 43 ust. 3,art. 46 ust. 2, art. 56 ust. 1, art. 86a ust. 1 
ustawy o samorządzie województwa.
130  Zob. np. wyrok WSA ze Szczecina z dnia 22 sierpnia 2013 r., sygn. akt II SA/Sz 274/13, 
Legalis nr 789853; wyrok WSA w Lublinie z dnia 10 marca 2004 r., sygn. akt II SA/Lu 707/03, 
Legalis nr 161023.
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terytorialnego lub wspólnie z innymi podmiotami, niekoniecznie komunal-
nymi131. Zostaje powołana w celu wykonania określonego zadania, jest więc 
podmiotem celowym. Oczywiście nie istnieje zamknięty katalog jednostek 
organizacyjnych132, a szczegółowe zasady funkcjonowania jednostek organiza-
cyjnych określają przepisy szczególne.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 u.s.g. w celu wykonywania zadań gmina może 
tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiota-
mi, w tym z  organizacjami pozarządowymi. W myśl art. 6 ust. 1 u.s.p. w celu 
wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawie-
rać umowy z innymi podmiotami. Natomiast art. 8 ust. 1 u.s.w. stanowi, że  
w celu wykonywania zadań województwo tworzy wojewódzkie samorządowe 
jednostki organizacyjne oraz może zawierać umowy z innymi podmiotami. 
Analizując powyższe przepisy należy podkreślić, że ustawodawca w ustawie 
o samorządzie gminnym i powiatowym posługuje się pojęciem „może two-
rzyć”, natomiast w ustawie o samorządzie województwa „tworzy” jednostki or-
ganizacyjne. Odnosząc powyższe spostrzeżenia do komentowanych przepisów 
stwierdzić należy, iż tylko województwo zobligowane jest do tworzenia jedno-
stek organizacyjnych, natomiast dla gminy i powiatu jest to jedynie uprawnie-
nie, a nie obowiązek. Ponadto wskazać należy, że jedynie art. 9 ust. 1 u.s.g.,  
w odróżnieniu od jego odpowiedników w pozostałych samorządowych usta-
wach ustrojowych, wymienił wprost organizację pozarządową jako potencjalny 
podmiot uprawniony do wykonania zadania na podstawie zawartej umowy. 
Nie wydaje się jednak, by był to celowy zabieg ze strony ustawodawcy, po-
nieważ nie istnieje norma prawna wprowadzająca zakaz powołania organizacji 
pozarządowej np. przez powiat133.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w formie uchwa-
ły tworzy, likwiduje, reorganizuje i wyposaża w majątek jednostkę organiza-
cyjną. Kompetencja ta należy do wyłącznej właściwości odpowiednio rady 
gminy, rady powiatu, czy sejmiku województwa. W przypadku utworzenia 
jednostki organizacyjnej w celu wykonania określonego zadania PROW nie 
stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie zawiera się  

131  A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2012, 
s. 164. Podobnie A. Jakubowski, Samorządowe jednostki organizacyjne jako podmioty zobowią-
zane do udostępniania informacji publicznej, [w:] Jawność w samorządzie terytorialnym, pod red.  
B. Dolnickiego, Warszawa 2015, s. 241.
132  Jednostką organizacyjną jest np. powiatowy urząd pracy, żłobek, straż miejska, miejski ośro-
dek pomocy społecznej, czy wojewódzki ośrodek terapii uzależnień i współuzależnienia.
133  R. Cybulska, Przepisy ogólne, [w:] Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, pod red. 
B. Dolnickiego, Warszawa 2012, s. 92.
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z jednostką cywilnoprawnej umowy. Podstawą bowiem przekazania wyko-
nania tego zadania jest sam akt organu gminy, powiatu, czy województwa 
powołujący do życia tę jednostkę i określający przedmiot jej działania134. 

Jednostki samorządu terytorialnego w ramach PROW na lata 2014-
2020 (wdrażanego za pomocą ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiej-
skich i rozporządzeń wykonawczych) mogą być beneficjentami określonych 
działań i poddziałań wskazanych w poprzednim podrozdziale. Realizację ta-
kich działań mogą przekazać utworzonej jednostce organizacyjnej. Analizując 
te działania można dojść do wniosku, że w przypadku, takich działań jak np.:

- działanie: „transfer wiedzy i działalność informacyjna” – jednostką orga-
nizacyjną mogły by być np. oddziały terenowe KOWR działające w każdym 
województwie135;

- działanie: „podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” – 
poddziałanie „budowę lub modernizację dróg lokalnych” mógłby zrealizować 
np. miejski i powiatowy zarząd dróg136;

- działanie: „podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” – 
gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowa-
dzące działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego 
odprowadzania ścieków137 mogłyby zająć się poddziałaniem w postaci „gospo-
darki wodno-ściekowej”;

- działanie: „podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” –  
z związku z tym, że beneficjentem „inwestycji w targowiska lub obiekty bu-
dowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” może być 

134  Wyrok NSA z dnia 11 sierpnia 2005 r., sygn. akt II GSK 105/05, Legalis nr 71793.
135  Art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia 
Rolnictwa.
136  Wojewódzki zarząd dróg byłby wyłączony z realizacji tego poddziałania PROW, ponie-
waż jego beneficjentem mogą być jedynie gminy, powiaty lub ich związki. Zwrócić uwagę 
należy na treść art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 
z 2020, poz. 470 ze zm.). Tytułem przykładu Powiatowy Zarząd Dróg w powiecie Chosz-
czeńskim wykonał inwestycję dofinansowaną z EFRROW ,,przebudowa odcinka drogi 
powiatowej nr 2220Z w miejscowości Chełpa oraz nr 2221Z od miejscowości Chełpa po-
przez skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 175 przez miejscowości Wardyń i Korytowo’’. 
Źródło: http://www.powiatchoszczno.pl/nowa/index.php?option=com_content&view=ar-
ticle&id=2943:2017-10-18-12-01-44&catid=58:projekty-inwestycyjno-remontowe&Ite-
mid=168 [dostęp na dzień 30.10.2018 r.].
137  Podstawą prawną jest art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020, poz. 2028 ze zm.). Np. 
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w gminie Szczecinek zakończył realizację zadania 
dofinansowanego z EFRROW pod nazwą „budowa odcinka sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej w miejscowości Parsęcko”. Źródło: http://www.gminaszczecinek.pl/asp/pl_start.asp?ty-
p=13&menu=166&dzialy=166&akcja=artykul&artykul=3150 [dostęp na dzień 30.10.2018 
r.].
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wyłącznie gmina, powiat lub ich związki, to potencjalną jednostką organizacyj-
ną mógłby być gminny dom kultury138;

- działanie: „inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności 
lasów” – jednostka organizacyjna np. gminna jednostka organizacyjna pro-
wadząca działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, której 
przedmiotem działalności jest aktywność polegająca na  wywozie śmieci, które 
znajdują się w lasach139.

Unormowania art. 9 ust. 1 u.s.g., art. 6 ust. 1 u.s.p. oraz art. 8 ust. 1 u.s.w. 
korespondują z regulacjami ustawy o gospodarce komunalnej, która stanowi 
lex specialis wobec samorządowych ustaw ustrojowych w zakresie możliwości  
i sposobów wykonywania zadań ustawowych140, w tym zadań PROW. Zgod-
nie z art. 2 u.g.k. gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednost-
ki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakła-
du budżetowego lub spółek prawa handlowego. Tym samym zadania PROW, 
które mieszczą się w zakresie zadań użyteczności publicznej, mających wpływ 
na zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej, mogą być wykonywane 
m.in. w formie samorządowego zakładu budżetowego lub określonych spół-
ek prawa handlowego. Podkreślić należy, iż w związku z takim ustawowym 
uregulowaniem dopuszczono możliwość tworzenia także innych form realizacji 
polityki rozwoju obszarów wiejskich141, podkreślając jednocześnie, że forma sa-
morządowego zakładu budżetowego i forma spółki prawa handlowego ma cha-
rakter dominujący. 

6. Postępowanie w sprawie przyznania  
dofinansowania jednostkom samorządu  
terytorialnego na realizację inwestycji  
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2014-2020

Polski ustawodawca w ustawie o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

138  Zob. art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działal-
ności kulturalnej (Dz. U. z 2020, poz. 194 ze zm.).
139  Zob. art. 6 pkt 24 lit. b ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. 
U. z 2019, poz. 521 ze zm.).
140  K. Jaroszyński, Zakres działania i zadania gminy, [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Ko-
mentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, pod red. 
R. Hauser, Z. Niewiadomskiego, Warszawa 2011, s. 137.
141  Np. forma jednostki budżetowej.
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2014-2020 przewidział dwa tryby postępowania w sprawie przyznania pomo-
cy142. Pomoc w ramach działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 
pkt 3 lit. a, pkt 6 lit. a-c i e oraz pkt 8-12 ustawy, jest przyznawana w drodze 
decyzji administracyjnej. Natomiast pomoc w ramach działań i poddziałań, 
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, 2, 3 lit. b, pkt 4, 5, 6 lit. d, pkt 7, 13 
i 14 ustawy jest przyznawana na podstawie umowy o przyznaniu pomocy. 
Ustawodawca sam więc zdecydował, w jakich formach prawnych organizowa-
ne jest wsparcie EFRROW. W uzasadnieniu projektu obecnie obowiązującej 
ustawy podkreślono że „odnośnie do zróżnicowania procedur przyznawania 
pomocy (decyzja administracyjna albo umowa) należy wskazać, że to czy po-
moc przyznawana jest na podstawie decyzji administracyjnej czy umowy zale-
ży m.in. od charakteru, jaki mają realizowane operacje (inwestycyjny albo nie 
inwestycyjny) i ich złożoności, określenia bądź nie kosztów kwalifikowanych, 
obowiązku stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Na wybór ten 
wpływ miały także doświadczenia we wdrażaniu podobnych działań i pod-
działań w poprzednich perspektywach finansowych143. Rozwiązania które się 
sprawdziły, zostały przeniesione na grunt PROW 2014-2020”144. Przedstawi-
ciele doktryny wskazują również, iż podział ten wiąże się z tym, że formę decyzji 
administracyjnej zostały przydzielone działaniom schematycznym, szablonowym, 
natomiast formę umowy cywilnoprawnej – działaniom mającym charakter bar-
dziej skomplikowany145.

Postępowanie w sprawie przyznania pomocy prowadzane jest w jedna-
kowy sposób dla wszystkich beneficjentów wsparcia EFRROW. Jego tryb za-
leży od rodzaju działania PROW. Z uwagi na tematykę pracy niezbędne jest 
przedstawienie najważniejszych kwestii postępowania, które pozwolą określić 
status prawny jednostki samorządu terytorialnego jako strony postępowania 
w sprawie przyznania pomocy z EFRROW, kończącego się wydaniem decyzji 

142  Warto nadmienić, iż postępowanie w sprawie przyznania pomocy należy odróżnić od po-
stępowania w sprawie wypłaty przyznanej pomocy.
143  Do uregulowań tych zaliczyć można przede wszystkim ustawę z dnia 7 marca 2007 r.  
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Analogiczne rozwiązania zawarte były także  
w uchylonej ustawie z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemu wsparcia 
bezpośredniego (Dz. U. z 2012, poz. 1164) oraz ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym 
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków  
o przyznanie płatności (Dz. U. z 2020, poz. 1206 ze zm.) – dalej obowiązującej. 
144  Projekt ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich – źródło: https://legislacja.rcl.
gov.pl/docs//2/240847/240867/240868/dokument133849.pdf [dostęp na dzień 22.10.18 r.].
145  S. Prutis, Dobór instrumentów prawnych służących wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich, 
SIA 2009, t. VII, s. 198. Tak samo P. Wojciechowski, Postępowanie dotyczące przyznawania po-
mocy finansowej w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, SIA 2012, 
t. X, s. 338.
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administracyjnej albo zawarciem umowy cywilnoprawnej. W drodze tych po-
stępowań dochodzi do wdrożenia instrumentów prawnofinansowych, mają-
cych wpływ na efektywne dostarczanie dóbr publicznych przez gminę, powiat 
i województwo.  

Niezależnie od tego, czy pomoc przyznana zostanie w drodze decyzji 
administracyjnej, czy umowy cywilnoprawnej, jednostka samorządu teryto-
rialnego musi złożyć wniosek o dofinansowanie projektu146. Formularz wnio-
sku oraz harmonogram naboru wniosków umieszczany jest m.in. na stronie 
internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa147. Wniosek 
wraz z wymaganymi załącznikami jednostka samorządu terytorialnego składa, 
w większości działań i poddziałań, których jest beneficjentem, w formie pisem-
nej w urzędzie marszałkowskim albo wojewódzkiej samorządowej jednostce 
organizacyjnej, właściwej terytorialnie dla miejsca realizacji operacji lub przez 
nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe148 w ter-
minie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków dla określonego działa-
nia PROW149. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie pomocy powinno nastąpić  
w terminie nie dłuższym niż niezbędny do należytego wyjaśnienia sprawy. Je-
żeli wniosek zawiera braki, właściwy podmiot150 wzywa, w formie pisemnej, 
jednostkę samorządu terytorialnego do usunięcia tych braków, w terminie  
14 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli jednostka nie usunie wszystkich 
braków, wzywa się ją ponownie, w formie pisemnej, do usunięcia pozosta-
łych braków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania151. W momen-
cie, gdy gmina, powiat, czy województwo, pomimo wezwania nie usuną bra-
ków w terminie, pomocy nie przyznaje się, o czym właściwy organ informuje,  

146  W przypadku, gdyby gmina lub powiat chciały wykonać poddziałanie PROW np. „budowa 
lub modernizacja dróg lokalnych” na obszarze kilku miejscowości, to do wniosku o dofinan-
sowanie projektu powinno być dołączone zaświadczenie uwzględniające liczbę ludności każdej 
miejscowości, w której planowana jest realizacja operacji. Niedostarczenie takiego dokumentu 
lub dostarczenie go po terminie skutkuje nieprzyznaniem pomocy. Zob. wyrok SA w Białym-
stoku z dnia 27 grudnia 2016 r., sygn. akt I SA/Bk 1063/16, Legalis nr 1586826.
147  Ponadto w zależności od określonego działania, czy poddziałania PROW, wniosek udostęp-
niony jest na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo wojewódzkiej samorządowej 
jednostki organizacyjnej, właściwej terytorialnie dla miejsca realizacji operacji.
148  Dz. U. z 2020, poz. 1041 ze zm.
149  W przypadku działania „transfer wiedzy i działalność informacyjna” wniosek o przyznanie 
pomocy jednostka samorządu terytorialnego składa w centrali Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. 
150  Organ samorządu województwa lub Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
151  Nadmienić należy, iż ponowne wezwanie do usunięcia braków we wniosku o dofinanso-
wanie nie znajduje zastosowania np. w przypadku działania „wsparcie dla rozwoju lokalnego  
w ramach inicjatywy LEADER”.
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w formie pisemnej, podając przyczyny odmowy przyznania pomocy152. Istot-
ne jest to, że usunięcie braków we wniosku o przyznanie pomocy może obej-
mować wyłącznie zakres określony w wezwaniu153.

Odnosząc się do działań PROW, których beneficjentami mogą być jed-
nostki samorządu terytorialnego, decyzja administracyjna może zostać wyda-
na tylko w przypadku jednego działania, a mianowicie „inwestycji w rozwój 
obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”. Do postępowania w sprawie 
tego działania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, 
chyba że ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich stanowi inaczej. 
Przepisy procesowe zawarte w ustawie o wspieraniu rozwoju obszarów wiej-
skich mają więc charakter nieautonomiczny, bowiem normują tylko odmien-
ne, szczególne, najważniejsze kwestie wyróżniające to postępowanie od ogól-
nego postępowania uregulowanego w przepisach k.p.a.154

152  Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na uregulowania dotyczące braków we wniosku  
w przypadku rozporządzenia odnoszącego się do poddziałania „gospodarka wodno-ściekowa”, 
którego beneficjentem może być jednostka samorządu terytorialnego. Zgodnie z § 14 ust. 3 
jeżeli w wyniku przeprowadzenia kontroli administracyjnej, o której mowa w ust. 1, okaże 
się, że wniosek o przyznanie pomocy zawiera braki, właściwy organ samorządu województwa 
wzywa, w formie pisemnej, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do usunięcia tych bra-
ków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania; § 14 ust. 4 jeżeli podmiot ubiegający się  
o przyznanie pomocy nie usunął wszystkich braków, wzywa się go ponownie, w formie pisem-
nej, do usunięcia pozostałych braków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania; § 14 
ust. 5 jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, pomimo wezwania, o którym mowa 
w ust. 3, nie usunął braków w terminie, pomocy nie przyznaje się, o czym właściwy organ 
samorządu województwa informuje, w formie pisemnej, podmiot ubiegający się o przyznanie 
pomocy, podając przyczyny odmowy przyznania pomocy; Biorąc pod uwagę powyższe stwier-
dzić należy, iż przepisy rozporządzenia nie przewidują zastosowania sankcji dla przypadku nie-
udzielenia odpowiedzi na ponowne wezwanie do usunięcia pozostałych braków we wniosku 
o przyznanie pomocy, o którym mowa w § 14 ust. 4 tego aktu prawnego. Zgodnie jednak  
z wyrokiem WSA w Łodzi z dnia 29 września 2017 r., sygn. akt III SA/Łd 780/17, Legalis 
nr 1688576, „nie sposób przyjąć, iż brak uzupełniana wniosku w terminie, o którym mowa  
w § 14 ust. 4 rozporządzenia, nie wywołuje żadnych skutków prawnych dla wezwanego  
i obliguje organ do przeprowadzenia oceny wniosku (...). Takie działanie organu, nie miałoby 
żadnego oparcia w przepisach prawa oraz byłoby niezgodne z istotą postępowania konkur-
sowego, którego celem jest wybór do dofinansowania rywalizujących ze sobą przedsięwzięć 

– ocenianych między innymi pod kątem prawidłowości i solidności przygotowania wniosku  
o przyznanie pomocy. Naruszałoby również jedną z naczelnych reguł postępowania o przy-
znanie pomocy, która jest konsekwencją zapisu wyrażonego w art. 2 Konstytucji RP, tj. za-
sady równego traktowania wszystkich uczestników konkursu. Przyjęcie, iż brak uzupełnienia 
wniosku w terminie określonym w ponownym wezwaniu do jego uzupełnienia, nie wywołuje 
żadnych negatywnych konsekwencji, w oczywisty sposób byłoby krzywdzące dla podmiotów, 
którzy ubiegali się o pomoc finansową w tym samym naborze, a uzupełnili swoje wnioski  
w terminie lub przygotowali je w sposób niewymagający korekty”.
153  Zob. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 3 lutego 2017 r., sygn. akt III SA/Wr 1496/16, 
Legalis nr 1707846.
154  D. Łobos-Kotowska, Charakter prawny odmowy przyznania środków z Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich, SIA 2009, t. VII, s. 181.
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Organem właściwym w sprawie dotyczącej przyznania pomocy z EFR-
ROW na działanie „inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawa żywot-
ności lasów” jest kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. 

Podkreślić należy, iż ustawodawca poddał istotnej instrumentalizacji 
prawo o postępowaniu administracyjnym, regulując przebieg postępowania 
w sprawie przyznania pomocy z EFRROW kończącego się wydaniem decyzji 
administracyjnej155. Ta instrumentalizacja polega na ustanowieniu przepisów 
modyfikujących niektóre z zasad ogólnych sformułowanych w Kodeksie postę-
powania administracyjnego156. Celem tych zmian było uproszczenie, uspraw-
nienie i obniżenie kosztów postępowania. To oczywiście wpisuje się w unijną 
koncepcję polegającą na stworzeniu mechanizmów gwarantujących szybkie, 
proste i gospodarne udzielanie pomocy finansowej w ramach Wspólnej Poli-
tyki Rolnej. 

Pierwsza zmiana dotyczy modyfikacji zasady praworządności określonej 
w art. 7 k.p.a.157. Ustawodawca w u.w.r.o.w. wskazał jedynie, że w postępo-
waniu w sprawie o przyznanie pomocy organ, przed którym toczy się postępo-
wanie stoi na straży praworządności. Tym samym powtórzył jedynie pierwszą 
część uregulowania z k.p.a., pomijając zasady interesu publicznego i słusznego 
interesu obywateli. Co ciekawe, w  uzasadnieniu do projektu obecnie obowią-
zującej ustawy w.r.o.w. ustawodawca milczy na temat skrócenia art. 7 k.p.a., 
natomiast w poprzednim okresie programowania wyraźnie wskazywał na to, że 
pozostała część art. 7 ma zostać pominięta158. Zasada ta oznacza, że organ ma 
obowiązek wykazać podstawy prawa materialnego i procesowego na podsta-
wie, których prowadzi postępowanie, a w decyzji administracyjnej przytoczyć 
przede wszystkim podstawę prawną i uzasadnienie prawne159. Art. 27 ust. 1 

155  P. Ostojski, Instrumentalizacja prawa o postępowaniu administracyjnym, Poznań 2017,  
s. 124. Wskazać należy, iż dotyczy to również pierwszego etapu postępowania administracyjne-
go w sprawie przyznania środków pomocy finansowej w ramach działań objętych PROW, które 
kończy się zawarciem umowy cywilnoprawnej.
156  Zob. wyrok WSA w Białymstoku z dnia 29 sierpnia 2018 r., sygn. akt I SA/Bk 289/18, 
Legalis nr 1825737.
157  Art. 7 k.p.a. stanowi, iż w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży 
praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do do-
kładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes 
społeczny i słuszny interes obywateli.
158  W uzasadnieniu projektu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich obowiązującej 
w latach 2007- 2013 ustawodawca wskazywał „(...) proponuje się, stosowanie w tym postępowaniu 
art. 7 K.p.a. – w części stanowiącej zasadę praworządności”.
159  Katalog obowiązkowych elementów z jakich składa się decyzja administracyjna zawiera art. 
107 § 1 k.p.a. W przypadku postępowania w sprawie przyznania pomocy z EFRROW katalog 
ten powinien zostać powiększony o elementy wskazane w art. 29 ust. 1 u.w.r.o.w. 
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pkt 1 u.w.r.o.w. nie zwolnił organu przed którym toczy się postępowanie od 
stosowania przepisu art. 107 § 1 i 3 k.p.a.160.

Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich wprowadziła rozwią-
zanie odchodzące od stosowania w postępowaniu zasady prawdy obiektywnej 
określonej w art. 77 k.p.a.161. Zgodnie bowiem z art. 27 ust. 2 u.w.r.o.w.  
w postępowaniu w sprawie o przyznanie pomocy organ, przed którym to-
czy się postępowanie jest obowiązany w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały 
materiał dowodowy. W związku z powyższym w postępowaniu w sprawie 
przyznania pomocy z EFRROW to jednostka samorządu terytorialnego ma 
obowiązek zebrać materiał dowodowy, a organ przed którym toczy się po-
stępowanie ma obowiązek go rozpatrzeć162. W przypadku zaś postępowania 
administracyjnego na gruncie k.p.a. organ nie tylko rozpatruje materiał do-
wodowy, ale też go zbiera. Co więcej, w przypadku postępowania w sprawie 
przyznania unijnego dofinansowania, jednostka samorządu terytorialnego ma 
obowiązek przedstawić dowody oraz składać wyjaśnienia co do okoliczności 
sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek. Ciężar udowodnienia 
faktu spoczywa więc na gminie, powiecie, czy województwie, które z faktu 
wywodzą skutki prawne. Organ prowadzący postępowanie opiera się wyłącz-
nie na złożonym przez jednostkę samorządu terytorialnego wniosku, oświad-
czeniach, wymaganych załącznikach i innych dołączonych dokumentach163. 
Na tej podstawie zdecyduje, czy dowody te są wystarczające i nie pozostawia-
ją wątpliwości co do wydania decyzji administracyjnej i przyznania pomocy 
z EFRROW164.

W uzasadnieniu projektu do ustawy, ustawodawca tłumaczył odej-
ście od zasady prawdy obiektywnej obowiązkami ciążącymi na państwach 
członkowskich UE, w szczególności na agencji płatniczej, w zakresie prawi-
dłowego wydatkowania środków unijnych. W zamyśle ma to przyczynić się 

160  Zob. wyrok WSA w Krakowie z dnia 22 stycznia 2013 r., sygn. akt III SA/Kr 492/12, 
Legalis nr 769627.
161  Zgodnie z art. 77 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wy-
czerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy.
162  Zob. wyrok WSA w Kielcach z dnia 5 września 2019 r., sygn. akt I SA/Ke 274/19, Legalis 
nr 2231656; wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 11 lipca 2018 r., sygn. akt I SA/
Go 211/18, Legalis nr 1810252; wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2017 r., sygn. 
akt III SA/Wr 69/17, Legalis nr 1709667; wyrok WSA w Olsztynie z dnia 21 marca 2017 r., 
sygn. akt I SA/Ol 23/17, Legalis nr 1600491.
163  WSA w wyroku w Lublinie z dnia 30 stycznia 2018 r., sygn. akt III SA/Lu 577 stwier-
dził, że na wnioskodawcy jako podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie spoczywa obowią-
zek dokładnego i wyczerpującego przygotowania wniosku i załączników do wniosku zgodnie  
z wymogami przypisanymi do danego konkursu (Legalis nr 1721670).  
164  Wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 lutego 2018 r., sygn. akt V SA/Wa 871/17, Legalis 
nr 1788148.
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do ograniczenia uznaniowości organu, przed którym toczy się postępowanie  
w sprawie przyznania pomocy z EFRROW oraz uaktywnienia podmiotów 
ubiegających się o tą pomoc. W praktyce jednak tak przyjęte rozwiązanie 
wpływać będzie na ułatwienie pracy organom, które w poprzednich okresach 
wdrażania środków EFRROW, wielokrotnie wzywały beneficjentów o uzupeł-
nienie danych we wnioskach, jednak bez większych rezultatów.

Stwierdzić należy, iż przyjęta w u.w.r.o.w. klauzula „ciężaru udowod-
nienia” z art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny165 nie 
powinna mieć zastosowania do postępowania w sprawie przyznania pomocy 
z EFRROW. Ustawodawca w uzasadnieniu do projektu ustawy o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich wskazywał, że przerzucenie ciężaru dowodowego 
na podmiot, który z danego faktu wywodzi skutki prawne, nie jest sprzeczne 
z podstawowymi zasadami procedury administracyjnej. Kodeks postępowania 
administracyjnego przewiduje bowiem kontradyktoryjny tryb postępowania, 
np. w przypadku wyznaczenia przez organ rozprawy w sytuacjach spornych. 
Klauzula „ciężaru udowodnienia” jest jednak wyjątkiem od reguły w postępo-
waniu administracyjnym, ponieważ jest jedną z podstawowych zasad, które 
regulują stosunki między równorzędnymi podmiotami prawa prywatnego166. 
Klauzula ta nie powinna mieć zastosowania do procedur stosowanych w roz-
strzyganiu stosunków publicznoprawnych167. Dlatego też klauzula ta, zdaniem 
Autorki, nie powinna obowiązywać w stosunkach między jednostką samorzą-
du terytorialnego, a organem przed którym toczy się postępowanie w sprawie 
przyznania pomocy unijnej. 

Z ograniczeniem w ustawie o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich za-
sady ogólnej wynikającej z art. 9 k.p.a.168 nie powinny mieć większego proble-
mu jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie bowiem z art. 27 ust. 1 pkt 
3 u.w.r.o.w. w postępowaniu w sprawie o przyznanie pomocy organ, przed 
którym toczy się postępowanie udziela stronom, na ich żądanie, niezbędnych 
pouczeń co do okoliczności faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ 

165  Dz. U. z 2020, poz. 1740 ze zm., dalej k.c.
166  D. Łobos-Kotowska, Umowa przyznania pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich ... , s. 73.
167  S. Prutis, Dobór instrumentów prawnych służących wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ..., 
s. 199.
168  Art. 9 k.p.a. stanowi: organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wy-
czerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć 
wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administra-
cyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie 
poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyja-
śnień i wskazówek.
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na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania. 
W związku z powyższym organ jest zobowiązany do informowania jednost-
ki samorządu terytorialnego o okolicznościach będących podstawą ustalenia 
przyszłych praw i obowiązków w decyzji administracyjnej tylko wtedy, kie-
dy ona wyrazi takie żądanie169. Zasadność wprowadzenia takiej modyfikacji 
może budzić wątpliwości dla innych podmiotów ubiegających się o wsparcie. 
Często zdarza się bowiem, że podmiot ubiegający się o wsparcie nie ma do-
świadczenia w składaniu wniosków o przyznanie pomocy z EFRROW bądź 
też nie korzystał z profesjonalnej pomocy, a zgodnie z wprowadzoną regulacją, 
organ nie jest zobligowany do informowania go o okolicznościach związanych 
ze złożonym wnioskiem. W konsekwencji wniosek może zostać oceniony ne-
gatywnie i ograniczona zostanie skuteczność transferu środków przewidzia-
nych w ramach PROW dla beneficjentów170, której można było przecież za-
pobiec. Uwaga ta, jak na wstępie wskazano, w mniejszym stopniu odnosi się 
do jednostek samorządu terytorialnego wnioskujących o przyznanie pomocy 
z EFRROW, ponieważ większość z nich odznacza się fachową wiedzą, często 
doświadczeniem we wdrażaniu w poprzednich perspektywach finansowych 
środków unijnych, a już na pewno zaangażowaniem w uzyskanie pomocy  
i rozdysponowaniem jej dla wspólnoty samorządowej, dostarczając przy tym 
dóbr publicznych o różnym charakterze.

W ustawie o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich modyfikowana 
jest również zasada czynnego udziału stron w każdym stadium postępowania, 
wyrażona w art. 10 k.p.a.171. Podkreślić należy, iż podobnie jak w przypad-
ku zasady udzielania informacji i pomocy prawnej na gruncie u.w.r.o.w., tak 
i zasada czynnego udziału stron zagwarantowana jest wyłącznie na żądanie 
strony172. Ograniczenie tej zasady nie wpłynie w zasadniczy sposób na efek-
tywność pozyskiwania środków EFRROW przez jednostki samorządu teryto-
rialnego. Zgodnie z art. 27 ust. 1 pkt 4 u.w.r.o.w. w postępowaniu w sprawie 
o przyznanie pomocy organ, przed którym toczy się postępowanie zapewnia 
stronom, na ich żądanie, czynny udział w każdym stadium postępowania i na 

169  Por. wyrok WSA w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2018 r., sygn. akt III SA/Lu 536/17, Le-
galis nr 1774883.
170  P. Wojciechowski, Postępowanie dotyczące przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia-
łań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich ... , s. 343.
171  Co do zasady zgodnie z art. 10 ust. § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane 
są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decy-
zji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 
żądań.
172  Zob. wyrok WSA w Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r., sygn. akt III SA/Łd 439/17, Legalis 
nr 1665424.
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ich żądanie, przed wydaniem decyzji administracyjnej, umożliwia im wypo-
wiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań; 
przepisów art. 79a oraz art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego nie 
stosuje się. Brzmienie powołanego unormowania jest wystarczające do uznania, 
że na żądanie gminy, powiatu lub województwa organ ma zapewnić im czynny 
udział w każdym stadium postępowania w sprawie przyznania pomocy z EFR-
ROW, tj. w fazie wszczęcia postępowania, fazie postępowania wyjaśniającego 
i fazie wydawania decyzji administracyjnej. Dzięki temu jednostka samorządu 
terytorialnego ma większy wpływ na ustalenie szczegółowego stanu faktyczne-
go173. Jednocześnie jednostka samorządu terytorialnego przed wydaniem decy-
zji ma prawo żądać wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowe-
go, który jednostce jest doskonale znany, bowiem to ona przedstawiła dowody 
na poparcie złożonego wniosku. Dlatego też ustawodawca w u.w.r.o.w. wyłą-
czył stosowanie art. 81 k.p.a.174. Nadmienić należy, iż dopiero ustawą z dnia 10 
stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wspar-
cia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw175 wyłączono ze stosowania 
przepisów u.w.r.o.w. art. 79 a k.p.a.176. Jest to zapewne wynikiem przeocze-
nia ustawodawcy na etapie kształtowania treści obecnie obowiązującej ustawy,  
albowiem to strona żąda, a nie organ informuje o możliwości wypowiedzenie 
się co do zebranego materiału dowodowego. 

Kolejną zmianą wprowadzoną w u.w.r.o.w. w porównaniu do k.p.a. 
jest wydłużenie terminu na rozpatrzenie odwołania z, co do zasady, miesiąca 
(przewidzianego w art. 35 § 3 k.p.a.) do dwóch miesięcy (art. 27 ust. 3 pkt 1 
u.w.r.o.w.). Uzasadnienie projektu obecnie obowiązującej ustawy o wspiera-
niu rozwoju obszarów wiejskich wskazuje, iż zmiana ta ma zmniejszyć koszty 
prowadzonych postępowań w zakresie informowania stron o przedłużeniu ter-
minu załatwienia sprawy.

173  P. Wojciechowski, Postępowanie dotyczące przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia-
łań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich ... , s. 344.
174  Art. 81 k.p.a. okoliczność faktyczna może być uznana za udowodnioną, jeżeli strona miała 
możność wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów, chyba że zachodzą okoliczno-
ści, o których mowa w art. 10 § 2.
175  Dz. U. z 2018, poz. 311.
176  Art. 79a § 1 k.p.a. w postępowaniu wszczętym na żądanie strony, informując o możliwości 
wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, organ ad-
ministracji publicznej jest obowiązany do wskazania przesłanek zależnych od strony, które nie 
zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem 
decyzji niezgodnej z żądaniem strony. Przepisy art. 10 § 2 i 3 stosuje się. § 2 w terminie wyzna-
czonym na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, 
strona może przedłożyć dodatkowe dowody celem wykazania spełnienia przesłanek, o których 
mowa w § 1.
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Negatywnie natomiast należy ocenić istotną zmianę wprowadzoną 
w u.w.r.o.w., zgodnie z którą wniesienie odwołania przez gminę, powiat lub 
województwo nie wstrzymuje wykonania decyzji administracyjnej177. Ozna-
cza to, że wydana decyzja wywołuje określone skutki prawne. Taka sytuacja 
może spowodować negatywne konsekwencje dla jednostki samorządu tery-
torialnego, która ma prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o wstrzymanie 
wykonania decyzji178.

W u.w.r.o.w. wprowadzono również modyfikację art. 155 k.p.a.179 Z art. 
27 ust. 4 u.w.r.o.w. wynika, że dopuszczalne jest dokonanie zmiany decyzji 
administracyjnej w sprawie o przyznanie pomocy z EFRROW będącej decy-
zją ostateczną – odmiennie niż na gruncie art. 155 k.p.a. – także bez zgody 
strony, z zastrzeżeniem, że nie może to ograniczyć nabytych przez nią praw. 
Celem tej regulacji jest więc umożliwienie właściwemu podmiotowi wdraża-
jącemu zmiany decyzji na korzyść gminy, powiatu, czy województwa, nawet 
gdy z powodu niewiedzy lub nieświadomości jednostka samorządu terytorial-
nego o to nie wystąpi180. Ponadto takie rozwiązanie tworzy szczególny tryb eli-
minacji błędnych rozstrzygnięć podmiotów wdrażających (np. podwyższenie 
kwoty dofinansowania w wyniku niepoprawnych wyliczeń)181. 

Druga przewidziana w ustawie o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 
procedura przyznawania pomocy z EFRROW jednostkom samorządu teryto-
rialnego ma charakter mieszany, bowiem umowa cywilnoprawna zawierana 
jest z gminą, powiatem, czy województwem po przeprowadzeniu administra-
cyjnego postępowania inicjowanego złożonym wnioskiem.

Jednostka samorządu terytorialnego może zawrzeć umowę w przypadku 
takich działań PROW jak:

- „transfer wiedzy i działalność informacyjna”:
a) wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywa-
nia umiejętności,
b) wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych;

177  Natomiast zgodnie z art. 130 § 2 k.p.a. wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje 
wykonanie decyzji.
178  D. Łobos-Kotowska, Umowa przyznania pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich ... , s. 80.
179  Zgodnie z art. 155 k.p.a. decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być 
w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, 
który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się 
uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes 
strony.
180  Uzasadnienie projektu do obecnie obowiązującej ustawy u.w.r.o.w.
181  P. Ostojski, Instrumentalizacja prawa o postępowaniu administracyjnym ... , s. 145.
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- „podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”:
a) wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub roz-
budową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii,
b) wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową 
i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, kra-
jobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym 
dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środ-
ków w zakresie świadomości środowiskowej,
c) wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawo-
wych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, 
i powiązanej infrastruktury;

- „wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”:
a) wsparcie przygotowawcze,
b) wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalne-
go kierowanego przez społeczność,
c) przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną 
grupą działania,
d) wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

W myśl art. 34 ust. 2 u.w.r.o.w do postępowań w sprawie powyższych 
działań nie stosuje się przepisów k.p.a., z wyjątkiem przepisów dotyczących 
właściwości miejscowej organów, wyłączenia pracowników organu, doręczeń 
i wezwań, udostępniania akt, skarg i wniosków, o ile przepisy ustawy nie sta-
nowią inaczej.

Postępowanie w sprawie przyznania pomocy z EFRROW jednostce 
samorządu terytorialnego kończy się rozstrzygnięciem o przyznaniu lub od-
mowie przyznania pomocy. W doktrynie i orzecznictwie istnieją wątpliwości 
prawne co do określenia charakteru prawnego tego postępowania oraz form 
prawnych czynności poprzedzających zawarcie umowy cywilnoprawnej. 

W przypadku, gdy wniosek złożony przez gminę, powiat, czy wojewódz-
two zostanie oceniony negatywnie, to zgodnie z art. 35 u.w.r.o.w. podmiot 
wdrażający informuje na piśmie o odmowie przyznania pomocy, podając jed-
nocześnie przyczyny odmowy. Zgodnie z wyrokiem WSA w Poznaniu „od-
mowa przyznania pomocy powinna zawierać wyjaśnienie okoliczności, które 
zadecydowały o takim, a nie innym rozstrzygnięciu (...) Beneficjent powinien 
uzyskać precyzyjne wskazanie co do wyników tego etapu, winien uzyskać 
ocenę ze szczegółową, jasną, rzetelną i przejrzystą analizą. Informacja musi 
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zawierać powody, które zadecydowały o odmowie przyznania pomocy”182. 
Tytułem przykładu wskazać można na poddziałanie PROW jakim są „inwe-
stycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji 
lokalnych produktów". Ubiegając się o dofinansowanie tego poddziałania 
gmina bądź powiat muszą spełnić warunki określone w rozporządzeniu wy-
konawczym i załącznikach odnoszących się do tego poddziałania. I tak m.in. 
targowisko powinno być utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodo-
ciągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, wyposażone w odpływ wody 
deszczowej, zadaszone stoiska, które powinny zajmować co najmniej poło-
wę powierzchni handlowej targowiska, miejsca parkingowe oraz urządzenia 
sanitarno-higieniczne, zorganizowane tak, aby umożliwić rolnikom dostęp 
do punktów sprzedaży w sposób określony w regulaminie targowiska, a tak-
że oznaczone nazwą „mój rynek” oraz unijnym logo produkcji ekologicznej. 
Gdyby samorząd województwa, jako podmiot wdrażający, stwierdził jedy-
nie, iż z przedstawionych przez gminę lub powiat dokumentów, nie wyni-
ka, iż planowane do budowy targowisko będzie posiadało przyłącza do sieci 
wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, to będzie to informacja 
nie wystarczająca do wydania odmowy przyznania pomocy. Rozstrzygnięcie 
samorządu województwa o odmowie przyznania pomocy musi zawierać szcze-
gółową analizę dokumentów złożonych przez określoną jednostkę samorządu 
terytorialnego oraz przytaczać argumenty, które doprowadziły do odmowy183. 
Wydanie odmowy przyznania pomocy z EFRROW oznacza, że dokonano 
merytorycznej analizy wniosku złożonego przez gminę lub powiat. Odmowa 
przyznania pomocy jest rozstrzygnięciem merytorycznym, ponieważ wniosek 
rozstrzygany jest co do meritum ze skutkiem negatywnym lub pozytywnym. 
Odmowa przyznania pomocy jest więc aktem, a nie czynnością, ponieważ jest 
to akt indywidualny wpływający na sferę uprawnień gminy, czy powiatu184.

Na odmowę przyznania pomocy, jednostce samorządu terytorialne-
go przysługuje możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego na 
zasadach i w trybie określonym dla aktów lub czynności, o których mowa  
w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu 

182  Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 31 października 2017 r., sygn. akt III SA/Po 492/17, 
Legalis nr 1691561. 
183  Zob. wyrok WSA w Krakowie z dnia 15 lutego 2018 r., sygn. akt I SA/Kr 9/18, 
Legalis nr 1788077.
184  Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 20 marca 2019 r., sygn. akt III SA/Po 546/18, Legalis nr 
1894109.



133

JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  ...

przed sądami administracyjnymi185. Jeśli chodzi o charakter prawny aktu od-
mawiającego przyznania pomocy stwierdzić należy, iż jest to akt administra-
cyjny o jednostronnym charakterze, zewnętrzny, konkretny, indywidualny, 
nie będący decyzją ani postanowieniem186. W tym miejscu nasuwa się pytanie, 
co w sytuacji zaskarżenia odmowy przyznania pomocy z EFRROW powinien 
zrobić sąd, uchylić akt, stwierdzić bezskuteczność czynności, a może orzec  
o uprawnieniu lub obowiązku187? Wydaje się, że w tym przypadku powinien 
w wyroku uznać uprawnienie lub obowiązek wynikający z przepisów prawa188. 
Oczywiście przyjęcie takiego założenia może też nasuwać kolejne wątpliwości 
np. czy wyrok sądowy może nałożyć na samorząd województwa lub Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązek zawarcia umowy z gmi-
ną, powiatem, czy województwem. To są problemy istotne z punktu widzenia 
ochrony interesów jednostki samorządu terytorialnego. Nadmienić ponadto 
należy, iż w przypadku odmowy przyznania pomocy, jednostka samorządu 
terytorialnego nie ma możliwości wniesienia odwołania, o czym świadczy art. 
34 ust. 2 u.w.r.o.w. 

Jeżeli złożony przez jednostkę samorządu terytorialnego wniosek o przy-
znanie pomocy z EFRROW zostanie oceniony pozytywnie, to w takim przy-
padku samorząd województwa lub Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa podejmuje niezbędne czynności, które zmierzają do zawarcia umo-
wy. W szczególności będzie to powiadomienie o przyznaniu pomocy i wyzna-
czenie terminu na zawarcie umowy. W związku z tym, iż przepisy u.w.r.o.w. 
nie przewidują, iż organ prowadzący postępowanie powinien wydać w tym za-
kresie prawne rozstrzygnięcie, to należy zastanowić się nad tym, czy jednostka 

185  Dz. U. z 2018, poz. 1302 ze zm., dalej p.p.s.a. Są to inne niż decyzje czy postanowienia 
akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków 
wynikających z przepisów prawa. Jednostka samorządu terytorialnego może wnieść skargę, po 
uprzednim wezwaniu na piśmie organu do usunięcia naruszenia prawa, w terminie 14 dni od 
kiedy otrzymała na piśmie informację o odmowie przyznania pomocy. Termin do złożenia 
skargi jest zachowany, jeśli zostanie ona złożona do sądu w ciągu 30 dni od dnia doręczenia 
jednostce samorządu terytorialnego odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa 
lub jeśli organ udzielił takiej odpowiedzi, w ciągu 60 dni od dnia wniesienia wezwania. Zob. 
zachowujące aktualność postanowienie WSA w Warszawie z dnia 29 maja 2012 r., sygn. akt V 
SA/Wa 1043/12, Legalis nr 679344 oraz postanowienie WSA w Warszawie z dnia 4 czerwca 
2012 r., sygn. akt V SA/Wa 1126/12, Legalis nr 681538. 
186  D. Łobos-Kotowska, Charakter prawny odmowy przyznania środków z Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich ... , s. 186.
187  Zgodnie z art. 146 § 1 p.p.s.a. sąd, uwzględniając skargę na akt lub czynność, o których 
mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a, uchyla ten akt (...) albo stwierdza bezskuteczność czynności.
188  Art. 146 § 2 p.p.s.a. stanowi, iż w sprawach skarg na akt lub czynność, o których mowa  
w art. 3 § 2 pkt 4, sąd może w wyroku uznać uprawnienie lub obowiązek wynikające z przepi-
sów prawa. Zob. S. Prutis, Dobór instrumentów prawnych służących wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich ... , s. 201.
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samorządu terytorialnego niezadowolona z pozytywnej oceny wniosku np. 
z powodu, jej zdaniem, przyznania zbyt niskiej kwoty dofinansowania, ma 
możliwość i jeśli tak, to w jakiej formie, wzruszenia takiego rozstrzygnięcia. 
Zdaniem D. Łobos-Kotowskiej, mimo, iż ustawodawca wprost przewiduje 
możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego jedynie na akt od-
mowy przyznania pomocy, to nie ma przeszkód, aby kontrolę sądów admi-
nistracyjnych wynikająca z art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. przeprowadzić również 
w stosunku do pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy. Wniosek taki wynika 
z przeprowadzenia wykładni przepisów u.w.r.o.w. Z jednej bowiem strony 
podmiot prowadzący postępowanie informując jednostkę samorządu teryto-
rialnego o spełnieniu przesłanek formalnych i materialnoprawnych przyzna-
nia pomocy (które określone zostały w u.w.r.o.w. i rozporządzeniu wykonaw-
czym odnoszącym się do wnioskowanego działania PROW), spełnia wymogi 
zaliczenia jego aktywności do czynności z zakresu administracji publicznej 
odnoszących się do uprawnień lub obowiązków, z drugiej zaś strony ustawo-
dawca w u.w.r.o.w. nie wyłączył przecież stosowania przepisów p.p.s.a. do 
postępowań w sprawie przyznania pomocy z EFRROW189.

Akt administracyjny jest warunkiem sine qua non zawarcia umowy przy-
znania pomocy z EFRROW. Zawarcie umowy bez wydania aktu admini-
stracyjnego spowodowałoby nieważność tej umowy. Jednostka samorządu 
terytorialnego zawiera umowę na wzorze formularza przygotowanym przez 
właściwy podmiot wdrażający. Swoboda w kształtowaniu treści umowy ogra-
niczona została do minimum190. Gmina, powiat i województwo mogą zawrzeć 
umowę, akceptując treść umowy ustalonej przez instytucję wdrażającą, bądź 
też zrezygnować z jej zawarcia191. Zbiorowe potrzeby jednostki samorządu 
terytorialnego wynikające z zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej 
 
 
 

189  Wskazać należy, iż w poprzednim okresie programowania akt odmowy przyznania pomocy 
z EFRROW miał taki samy charakter co obecnie. Zob. D. Łobos-Kotowska, Umowa przyzna-
nia pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ... , s. 90  
i nast.
190  Stwierdzić należy, iż istnieje ograniczenie w kształtowaniu treści umowy przyznania pomo-
cy z EFRROW, które wynika z jednej strony z polskiego ustawodawstwa, tj. ustawy o wspie-
raniu rozwoju obszarów wiejskich, rozporządzeń wykonawczych określających szczegółowe 
warunki przyznania pomocy w ramach poszczególnych działań PROW, natomiast z drugiej –  
z regulacji unijnych, zwłaszcza z rozporządzeń Rady i Komisji UE.
191  T. Kurowska, Założenia konstrukcyjne umowy przyznania pomocy z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, SIA 2009, t. VII, s. 166.
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nie są brane pod uwagę. Szczegółowa treść formularza umowy przyznania po-
mocy z EFRROW zależy od charakteru określonego działania PROW192. 

W tym miejscu warto omówić specyficzne uregulowanie występujące na 
kanwie umowy przyznania pomocy z EFRROW, które do tej pory nie było 
przedmiotem rozważań doktrynalnych ani tym bardziej sądowych. Zgodnie  
z treścią umów przyznania pomocy z EFRROW, jednostce samorządu teryto-
rialnego przysługuje „prośba” o ponowne rozpatrzenie sprawy. Umowy opi-
sując prośbę o ponowne rozpatrzenie sprawy posługują się sformułowaniem 

„środka zaskarżenia”. W związku z powyższym należy zadać pytanie, czy prośba 
o ponowne rozpatrzenie sprawy jest instrumentem prawnym o charakterze ad-
ministracyjnym, cywilnym, a może polubownym? 

Prośba o ponowne rozpatrzenie sprawy z umowy przyznania pomocy jest 
w niewielkim stopniu zbliżona do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 
uregulowanego w Kodeksie postępowania administracyjnego193. Oczywiście 
środek zaskarżenia z umowy przyznania pomocy różni się od wniosku z k.p.a. 
wieloma kryteriami m.in. przesłankami wniesienia, czy organem właściwym 
do rozpatrzenia. Wskazać jednakże należy, iż termin wniesienia prośby o po-
nowne rozpatrzenie sprawy z umowy przyznania pomocy jest taki sam jak 
termin wniesienia wniosku z k.p.a. Ponadto wniosek o ponowne rozpatrze-
nie sprawy z k.p.a. nie jest nadzwyczajnym środkiem weryfikacji decyzji, lecz 
należy go zaliczyć do zwykłych środków zaskarżenia decyzji administracyj-
nych194. W tym sensie jest odpowiednikiem odwołania195. Prośba o ponowne 
rozpatrzenie z umowy przyznania pomocy ma taki sam charakter. W przypad-
ku prośby problem jednak stanowi to, że nie jest to forma zaskarżenia aktu 

192  Elementy umowy przyznania pomocy zostały określone w art. 36 ust. 1 u.w.r.o.w., zgodnie 
z którym umowa o przyznaniu pomocy z EFRROW zawiera co najmniej: 1) oznaczenie jej 
przedmiotu i stron; 2) określenie warunków, terminu i miejsca realizacji operacji; 3) określenie 
celu operacji oraz wskaźników jego osiągnięcia; 4) określenie wysokości pomocy; 5) określenie 
warunków i terminów wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy; 6) zobowiązanie do 
poddania się kontroli prowadzonej przez instytucję zarządzającą, agencję płatniczą, właściwy 
podmiot wdrażający, właściwą instytucję pośredniczącą, jednostkę certyfikującą, przedstawi-
cieli Komisji Europejskiej oraz innych instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli; 
7) określenie warunków rozwiązania umowy; 8) określenie warunków, wysokości i form stoso-
wanych kar administracyjnych, o których mowa w art. 63 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013; 
9) określenie warunków i sposobu zwrotu środków finansowych z tytułu pomocy, w przypadku 
gdy pomoc jest nienależna.
193  Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwo-
ławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego 
organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio 
przepisy dotyczące odwołań od decyzji, tj. art. 127 i nast. k.p.a.
194  Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 27 kwietnia 2017 r., sygn. akt I SA/Gl 1471/16, Legalis 
nr 1599330.
195  Wyrok SN z dnia 20 listopada 2015 r., sygn. akt I CSK 613/15, Legalis nr 1398630.
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administracyjnego wydanego w toczącym się postępowaniu administracyj-
nym, a środkiem zaskarżenia rozstrzygnięcia samorządu województwa, wy-
danego w postępowaniu quasi-administracyjnym, które to rozstrzygnięcie 
w umowie o przyznaniu pomocy nazwane jest „pismem”. 

Podkreślić należy, iż początkowo ze wszystkich działań i poddziałań 
PROW, których beneficjentem mogła być jednostka samorządu terytorial-
nego, tylko w przypadku poddziałania „budowa lub modernizacja dróg lokal-
nych” umowa przyznania pomocy wskazywała na środek zaskarżenia jakim 
był „wniosek” o ponowne rozpatrzenie sprawy, a nie „prośba” o ponowne 
rozpatrzenie sprawy. Ze zmianą nazwy środka zaskarżenia łączyła się również 
zmiana terminu właściwego do jego wniesienia. „Wniosek” o ponowne roz-
patrzenie sprawy wnosiło się w terminie 14 dni od dnia doręczenia jednostce 
samorządu terytorialnego pisma o danym rozstrzygnięciu. Natomiast w przy-
padku „prośby” termin był dłuższy i wynosił 21 dni. W niewielkim zakresie 
zmiana ta wpływała również na przesłanki wniesienia omawianych środków 
zaskarżenia196. Negatywna ocena rozbieżności w nazwie środków zaskarżenia, 
a także w terminie ich wniesienia spowodowała ich ujednolicenie, bowiem ta-
kie różnice przyczyniały się do nierównego traktowania beneficjentów wspar-
cia EFRROW.

Postępowanie w sprawie przyznania pomocy z EFRROW jest dwueta-
powe. Pierwszy etap wiąże się z wydaniem aktu administracyjnego przyznania 
lub odmowy przyznania pomocy. Drugi etap następuje w przypadku przy-
znania pomocy i kończy się zawarciem umowy. Prawa majątkowe dotyczą-
ce jednostki samorządu terytorialnego zostały określone w umowie, która to 
umowa jest źródłem zobowiązania. Stwierdzić należy, iż przewidzianą w umo-
wie prośbę o ponowne rozpatrzenie sprawy należy traktować jako polubowny 
tryb załatwienia sprawy. Oczywiście sprawa ta nie będzie rozpatrywana przez 
niezależny podmiot, tj. sąd polubowny, natomiast jest to kolejna możliwość 
weryfikacji przez samorząd województwa swojego stanowiska. Dopiero wy-
czerpanie tego trybu umożliwi jednostce samorządu terytorialnego wniesienie 
powództwa do sądu powszechnego.

Wniesienie prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy może nastąpić tyl-
ko jednokrotnie. Istotne jest to, że jednostka samorządu terytorialnego musi 
uzasadnić, dlaczego chce, aby samorząd województwo ponownie rozpatrzył 

196  W przypadku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy pojawia się przesłanka „dokonania 
zmian w umowie”, która to przesłanka nie występuje w przypadku prośby o ponowne rozpa-
trzenie sprawy. Natomiast prośba o ponowne rozpatrzenie sprawy zawiera okoliczność, której 
nie ma we wniosku jak „zaistnienie przesłanki  do wypowiedzenia umowy”.
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sprawę. Jednorazowe prawo wniesienia do samorządu województwa prośby 
o ponowne rozpatrzenie sprawy wraz z uzasadnieniem przysługuje w zakresie 
rozstrzygnięcia samorządu województwa dotyczącego: 

- oceny wniosku o płatność, 
- różnicy między wnioskowaną kwotą pomocy a kwotą środków zatwier-
dzonych do wypłaty,

- odmowy wypłaty całości albo części pomocy,
- zaistnienia przesłanek do wypowiedzenia umowy,
- oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Większość przesłanek uprawniających do złożenia tego środka zaskarżenia 
dotyczy spraw finansowych związanych z realizacją przez jednostkę samorządu 
terytorialnego zadania PROW. Prawdopodobnie zamierzeniem ustawodawcy 
było wzmocnienie ochrony interesów beneficjenta, któremu przyznano dodat-
kową możliwość zaskarżenia rozstrzygnięcia, z którym się nie zgadza, co oczy-
wiście należy rozpatrywać w kategoriach in plus dla beneficjenta. Zastrzeżenie 
nasuwa jednakże sama nazwa środka zaskarżenia jakim jest „prośba”. Ustawo-
dawca chcąc wprowadzić środek zaskarżenia, dzięki którym samorząd woje-
wództwa mógłby ponownie przyjrzeć się sprawie, nie powinien posługiwać się 
określeniem niemającym konotacji prawnych.

Samorząd województwa ma 30 dni na rozstrzygnięcie prośby o ponowne 
rozpatrzenie sprawy. W przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego 
złoży prośbę o ponowne rozpatrzenie sprawy po terminie, to skutkuje to pozo-
stawieniem prośby bez rozpatrzenia lub skierowaniem sprawy do windykacji, 
w przypadku konieczności odzyskania wypłaconej kwoty pomocy. Z momen-
tem pojawienia się wątpliwości, samorząd województwa wzywa gminę, powiat 
lub województwo do uzupełnienia lub stosownych wyjaśnień. Istnieje obowią-
zek złożenia uzupełnienia lub wyjaśnienia w terminie 14 dni od dnia doręcze-
nia wezwania. Jeśli termin nie zostanie zachowany, to samorząd wojewódz-
twa dokonuje rozpatrzenia prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy w oparciu  
o posiadane dokumenty197. Wezwanie jednostki samorządu terytorialnego do 
złożenia uzupełnień lub wyjaśnień wstrzymuje bieg terminu na rozstrzygnięcie 
prośby. Ponadto, jeżeli w trakcie rozpatrywania prośby niezbędne jest uzyska-
nie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub przeprowadzenie 
czynności kontrolnych, termin na rozstrzygnięcie prośby wydłuża się o czas 
niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii lub podpisania lub odmowy 

197  Taka informacja nie została zamieszczona w środku zaskarżenia jakim jest wniosek o po-
nowne rozpatrzenie sprawy.
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podpisania raportu z czynności kontrolnych, o czym samorząd województwa 
informuje jednostkę samorządu terytorialnego. Umowy przyznania pomocy, 
które przewidują środek zaskarżenia jakim jest „prośba” o ponowne rozpatrze-
nie sprawy zawierają informację, iż szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia 
prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy określa pismo o danym rozstrzygnię-
ciu, przesyłane przez samorząd województwa.

Umowy przyznania pomocy z EFRROW w części dotyczącej środka 
zaskarżenia jakim jest prośba o ponowne rozpatrzenie sprawy wskazują, że 
wszystkie spory pomiędzy podmiotem wdrażającym, którym jest najczęściej 
samorząd województwa a beneficjentem, którym jest jednostka samorządu 
terytorialnego rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedzi-
by samorządu województwa. Oczywiście cywilnoprawny tryb rozstrzygania 
sporów jest właściwy dla umowy przyznania pomocy z EFRROW zawieranej 
z jednostką samorządu terytorialnego, która jest umową cywilnoprawną198. 
Stwierdzić należy, iż umowa przyznania pomocy z EFRROW jest umową spe-
cyficzną, ponieważ zawierana jest między organami samorządu terytorialnego, 
tj. gminą, powiatem, województwem, a podmiotem wdrażającym, którym 
jest najczęściej samorząd województwa. Strony umowy należą bowiem do sze-
roko rozumianej administracji publicznej. W tym wypadku możemy mówić 
o formalnej równorzędności stron umowy. Faktyczne władztwo podmiotu 
wdrażającego wynika z postanowień umownych. I mimo, iż stronami umowy 
przyznania pomocy są co do zasady organy wykonujące zadania z zakresu 
administracji publicznej, to nie mamy do czynienia z umową publicznopraw-
ną, do której zastosowanie mają przepisy prawa administracyjnego, a umową 
cywilnoprawną. Dochowanie postanowień umów publicznoprawnych wią-
że się z reguły z środkami administracyjnymi np. środkami nadzoru. Wy-
łączona jest możliwość rozpatrywania sporów wynikających z takich umów, 
przez sądy powszechne. Natomiast w przypadku umowy przyznania pomocy  
z EFRROW, niezależnie od tego, czy beneficjentem pomocy z EFRROW  

198  Należy nadmienić, iż ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich nie wskazuje wprost, 
że spory powstałe w wyniku zawarcia umowy przyznania pomocy z EFRROW będą rozstrzy-
gane w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Regulację taką zawiera natomiast 
art. 30 ust. 1 ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z którym  
w sprawach dotyczących ustalenia nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych, 
które zostały przekazane przez Agencję na podstawie umowy w związku z realizacją Wspól-
nej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybackiej lub sektorowego programu operacyjnego: 
 1) pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 2) krajowych, przeznaczonych na współfinan-
sowanie wydatków realizowanych z funduszy Unii Europejskiej – stosuje się przepisy Kodeksu 
postępowania cywilnego; Zob. również postanowienie NSA z dnia 30 listopada 2011 r., sygn. 
akt II GSK 2019/11, Legalis nr 435983.
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jest podmiot publiczny, czy podmiot prywatny, spory rozstrzygane są przez 
sądy powszechne.

Zaznaczyć należy, iż obie strony umowy przyznania pomocy z EFRROW 
działają w interesie publicznym, co jest dość nietypowe. Beneficjent jakim 
jest jednostka samorządu terytorialnego realizuje interes publiczny w procesie 
wspierania rozwoju obszarów wiejskich, poprzez realizację zadań PROW i do-
starczanie wspólnocie samorządowej dóbr publicznych o różnym charakterze. 
Natomiast podmiot wdrażający, jakim jest najczęściej samorząd województwa, 
utożsamia interes publiczny z właściwym rozdysponowaniem środków unij-
nych przeznaczonych na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich.

 6.1. Odpowiedzialność jednostki samorządu terytorialnego  
 za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania

Realizowanie działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 wiąże się z odpowiedzialnością za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązania. Wyraźnie zarysowana odpowiedzialność ma wpływ 
na ostateczne rozliczenie się z przyznanych środków finansowych. W tym miej-
scu należy podkreślić, że w większości przypadków unijne wsparcie działa na 
zasadzie refundacji, a więc zwrotu poniesionych wcześniej kosztów. W związ-
ku z tym jednostki samorządu terytorialnego składają wniosek o płatność wraz 
z określonymi dokumentami i fakturami zakupów. Dopiero po sprawdzeniu 
złożonych dokumentów i  po zaakceptowaniu wniosku o płatność następuje 
zwrot części kosztów inwestycji. Dlatego też odpowiedzialność jednostek sa-
morządu terytorialnego ściśle związana jest z ryzykiem zarządzania środkami 
będących w dyspozycji samorządów.

 Odpowiedzialność prawną w związku z ubieganiem się o wsparcie z Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ponosi 
z jednej strony beneficjent działania, jakim jest m.in. jednostka samorządu 
terytorialnego, związek międzygminny, związek powiatów lub spółka z udzia-
łem gminy, powiatu lub województwa199. Z drugiej strony odpowiedzialność 
może też ponieść podmiot, który ubiegał się o pomoc, ale jego wniosek z przy-
czyn formalnych lub merytorycznych nie spełnił szczegółowych wymagań  
 

199  Oczywiście beneficjentem działań PROW mogą być również inne podmioty, które ze 
względu na tematykę pracy w tym miejscu zostały pominięte. Wspomnieć należy, iż na temat 
definicji beneficjenta na poziomie unijnym i krajowym była mowa w drugim podrozdziale ni-
niejszej pracy.
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dla określonego działania PROW. Podkreślić należy, iż odpowiedzialność po-
wstaje już z dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy200. 

 6.1.1. Odpowiedzialność na gruncie przepisów unijnych

Odpowiedzialność prawna beneficjentów, jak i podmiotów ubiegających 
się o wsparcie EFRROW została uregulowana w aktach prawnych na szczeblu 
Unii Europejskiej. Jest to przede wszystkim rozporządzenie Rady (WE, EU-
RATOM) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony intere-
sów finansowych Wspólnot Europejskich201 oraz rozporządzenie Parlamentu  
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie  
finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz 
uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) 
nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008202. 

Celem rozporządzenia unijnego nr 2988/95 jest ochrona interesów  
finansowych Unii Europejskiej. Podkreślić należy, iż rozporządzenie to wpro-
wadza jedynie ogólne zasady dotyczące zastosowania sankcji w przypadku 
pojawienia się nieprawidłowości w dysponowaniu środkami unijnymi. Ar-
tykuł 1 ust. 2 rozporządzenia stanowi, iż nieprawidłowość203 oznacza jakie-
kolwiek naruszenie przepisów prawa wspólnotowego wynikające z działania 
lub zaniedbania ze strony podmiotu gospodarczego, które spowodowało lub 
mogło spowodować szkodę w ogólnym budżecie Wspólnot lub w budżetach, 
które są zarządzane przez Wspólnoty204, albo poprzez zmniejszenie lub utratę 
przychodów, które pochodzą ze środków własnych pobieranych bezpośrednio  
w imieniu Wspólnot, albo też w związku z nieuzasadnionym wydatkiem. 
Okres przedawnienia powstałych nieprawidłowości wynosi co do zasady 4 lata 
od daty dopuszczenia się nieprawidłowości. Natomiast przypadki przerwania 

200  P. Wojciechowski, Odpowiedzialność administracyjna i karna beneficjentów pomocy z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich, SIA 2012, t. X, s. 289.
201  Dz. UE. L. 312/1, dalej rozporządzenie nr 2988/95.
202  Dz. UE. L. 347/549, dalej rozporządzenie nr 1306/2013. Wspomnieć należy, iż w po-
przednim okresie programowania obowiązywało rozporządzenie Komisji (UE) nr 65/2011  
z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady 
wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. UE. L. 25).
203  Zob. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 8 września 2016 r., sygn. akt IV SA/Gl 1119/15, 
Legalis nr 1541958, zgodnie z którym nie każdy przypadek pobrania dofinansowania bez pod-
stawy prawnej w rozumieniu prawa krajowego stanowi nieprawidłowość przy realizacji projek-
tu w rozumieniu przepisów unijnych uzasadniające zobowiązanie do zwrotu pobranych środ-
ków. Naruszenie przepisu musi być bowiem wynikiem aktywności lub zaniechania ze strony 
beneficjenta.
204  Zob. wyrok NSA z dnia 21 kwietnia 2017 r., sygn. akt II GSK 466/17, Legalis nr 1675346.
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i zawieszenia okresu przedawnienia uregulowane zostały we właściwych prze-
pisach prawa krajowego. 

Konieczność zapewnienia odpowiedniej ochrony interesów finansowych 
państw członkowskich Unii Europejskiej wymaga zastosowania odpowiednich 
sankcji. Sankcje te mają być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Wśród 
nich należy wyróżnić środki administracyjne i kary. W myśl art. 7 omawiane-
go rozporządzenia 2988/95 środki administracyjne i kary mogą być stosowane 
wobec podmiotów gospodarczych, ale także wobec osób, które uczestniczyły 
w nieprawidłowości oraz wobec tych osób, na których ciąży obowiązek ponie-
sienia odpowiedzialności za nieprawidłowości lub obowiązek zapobiegania im. 
W tym miejscu należałoby zdefiniować pojęcie podmiotu gospodarczego. De-
finicja ta została zawarta w art. 27 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 
z 8 grudnia 2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporzą-
dzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego. Za podmiot gospodarczy  uznaje się każdą osobę fizyczną, 
prawną lub inny podmiot biorący udział we wdrażaniu pomocy z funduszy,  
z wyjątkiem państwa członkowskiego podczas wykonywania uprawnień wła-
dzy publicznej. W związku z tym, iż jednostka samorządu terytorialnego jest 
osobą prawną wypełnia znamiona definicji podmiotu gospodarczego.

Zasadniczo, każda nieprawidłowość będzie pociągała za sobą z reguły 
cofnięcie bezprawnie uzyskanej korzyści, powiększonej ewentualnie o odsetki, 
jeśli zostały przewidziane. Do środków cofnięcia korzyści zaliczyć można zo-
bowiązanie do zapłaty lub zwrotu kwot pieniężnych należnych lub bezprawnie 
uzyskanych, czy też całkowitą lub częściową utratę zabezpieczenia finansowe-
go lub zaliczek uzyskanych przez dany podmiot. W przypadku zaś podmiotu, 
który ubiegał się o wsparcie i stwarzał „sztuczne warunki”, aby je otrzymać, 
wsparcie nie zostaje jemu przyznane lub wycofuje się udzieloną korzyść205. 

Zgodnie z rozporządzeniem nr 2988/95 nieprawidłowości dokonane ce-
lowo lub będące skutkiem zaniedbania mogą prowadzić do kar administracyj-
nych, takich jak: 

205  W wyroku z dnia 18 maja 2017 r., sygn. akt II GSK 2796/15 NSA stwierdził, iż cofnięcie 
bezprawnie uzyskanej korzyści, poprzez zobowiązanie do zwrotu kwot pieniężnych nienależnie 
lub bezprawnie uzyskanych, nie jest w świetle art. 4 rozporządzenia Rady (WE, Euroatom)  
z dnia 18 grudnia 1995 r. Nr 2988/95 w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot 
Europejskich karą. (Legalis nr 1629485).
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a) zapłata kary pieniężnej;
b) zapłata kwoty większej od bezprawnie uzyskanej lub od zapłaty 
której uchylał się dany podmiot, gdzie sytuacja tego wymaga, łącznie  
z odsetkami;
c) całkowite lub częściowe odebranie korzyści przyznanej zgodnie z za-
sadami unijnymi, nawet jeżeli podmiot bezprawnie korzystał tylko z jej 
części; 
d) wyłączenie bądź wycofanie korzyści za okres po dokonaniu 
nieprawidłowości;
e) tymczasowe cofnięcie zezwolenia lub uznania, które jest niezbędne do 
udziału w programach pomocowych;
f) utrata zabezpieczenia lub depozytu złożonego w celu spełnienia wa-
runków przewidzianych w szczególnych przepisach lub dostarczenia 
kwoty zabezpieczenia niesłusznie zwróconej; 
g) inne kary wyłącznie ekonomiczne, o równoważnym charakterze i zakre-
sie, przewidziane w szczególnych przepisach sektorowych przyjętych przez 
Radę w świetle szczególnych wymagań odpowiednich sektorów i w zgodzie  
z uprawnieniami wykonawczymi przyznanymi Komisji przez Radę.

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwi-
cach „dla zaistnienia "nieprawidłowości" wymagane jest aby naruszenie prze-
pisu prawa Unii wynikało z działania lub zaniechania podmiotu gospodarcze-
go, a element winy jest dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na rodzaj 
stosowanej sankcji”206.

Aktem unijnym ściśle powiązanym z rozporządzeniem nr 2988/95 jest 
rozporządzenie nr 1306/2013, które określa szczegółowe kwestie m.in. odpo-
wiedzialności z tytułu powstania nieprawidłowości w ramach Wspólnej Poli-
tyki Rolnej. Jest to więc rozporządzenie o charakterze szczegółowym, odno-
szące się do pomocy uzyskiwanej z EFRROW. Rozporządzenie to podkreśla, 
iż w celu ochrony interesów finansowych budżetu Unii, państwa członkow-
skie powinny podejmować środki w celu upewnienia się, czy transakcje finan-
sowane przez fundusze rzeczywiście mają miejsce i są poprawnie wykonywane. 
Państwa członkowskie powinny ponadto zapobiegać wszelkim nieprawidłowo-
ściom lub niewywiązywaniu się z obowiązków przez beneficjentów, wykrywać je  
i skutecznie zwalczać. 

206  Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 2 grudnia 2016 r., sygn. akt IV SA/Gl 1110/15, Legalis 
nr 1592600.
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W kwestii pojęcia nieprawidłowości rozporządzenie nr 1306/2013 od-
syła do art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 2988/95. Rozporządzenie to rów-
nież oddziela odpowiedzialność beneficjenta od odpowiedzialności pod-
miotu ubiegającego się o wsparcie. W przypadku podmiotów ubiegających  
się o wsparcie, podobnie jak w rozporządzeniu nr 2988/95, przewiduje się 
zakaz dokonywania na ich rzecz płatności, jeśli ustalono, że sztucznie stworzy-
ły warunki wymagane do uzyskania płatności207. Odnośnie natomiast benefi-
cjenta w przepisach ogólnych rozporządzenia dotyczących nieprawidłowości 
znajduje się art. 54 ust. 1, zgodnie z którym w przypadku jakichkolwiek nie-
należnych płatności wynikających z nieprawidłowości lub zaniedbań, państwa 
członkowskie występują do beneficjenta o zwrot odnośnej kwoty w ciągu 18 
miesięcy po zatwierdzeniu, a w stosownych przypadkach po otrzymaniu przez 
agencję płatniczą lub podmiot odpowiedzialny za odzyskiwanie takich płat-
ności sprawozdania z kontroli lub podobnego dokumentu stwierdzającego, 
że miała miejsce nieprawidłowość. W przypadku zaś nienależnych płatności 
rozporządzenie nr 1306/2013 wskazuje, że jeżeli beneficjent nie spełnia kry-
teriów kwalifikowalności, zobowiązań lub innych obowiązków związanych  
z warunkami przyznania pomocy lub wsparcia, określonymi w sektorowym 
prawodawstwie rolnym208, pomoc nie zostaje wypłacona lub zostaje zwrócona 
w całości lub w części. 

Biorąc pod uwagę treść rozporządzeń nr 2988/95 i nr 1306/2013 stwier-
dzić należy, iż wystąpienie nieprawidłowości wymaga łącznego spełniania kilku 
przesłanek, takich jak: naruszenie prawa unijnego lub krajowego (nadmienić 
należy, iż przepisy unijne nie wskazują, czy chodzi jedynie o przepisy prawa 
obowiązującego), będące wynikiem działania lub zaniechania jednostki samo-
rządu terytorialnego, które spowodowało rzeczywistą lub potencjalną szkodę  
w budżecie Unii Europejskiej209. Błędy więc o charakterze formalnym, które 
nie mają wpływu na budżet unijny, nie stanowią nieprawidłowości w rozumie-
niu analizowanych przepisów210.

207  Art. 60 rozporządzenia nr 1306/2013.
208  Sektorowe prawodawstwo rolne to każdy akt obowiązujący w ramach WPR, jak również  
w stosownych przypadkach akty delegowane lub wykonawcze przyjęte na podstawie tych aktów. 
Np. rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupeł-
niające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do 
zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatno-
ści oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności.
209  R. Cieślak, Nieprawidłowości związane z realizacją projektów finansowanych ze środków unij-
nych jako podstawa dochodzenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 

„Finanse Komunalne” 2015, nr 10, s. 8. 
210  Zob. wyrok NSA z dnia 25 kwietnia 2014 r., sygn. akt II GSK 173/13, Legalis nr 951477.
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Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 
umowa o przyznaniu pomocy ze środków EFRROW zawierana z jednostką 
samorządu terytorialnego, związkiem międzygminnym, związkiem powiatów 
lub spółką z udziałem gminy, powiatu, czy województwa określa m.in. wa-
runki, wysokość i formy stosowanych kar administracyjnych, o których mowa  
w art. 63 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013, a także warunki i sposoby zwrotu 
środków finansowych z tytułu pomocy, w przypadku gdy pomoc jest nienależ-
na. Jednocześnie w przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego wnio-
skowała o pomoc w zakresie działania PROW „inwestycje w rozwój obszarów 
leśnych i poprawę żywotności lasów” to w wydanej decyzji administracyjnej 
przyznającej pomoc określa się m.in. kwestie zmniejszenia lub wykluczenia  
z tej pomocy oraz pozostałe kary administracyjne, o których mowa w art. 63 
ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013, jeżeli zachodzą przesłanki ich zastosowa-
nia. Warto zwrócić uwagę na to, że kary administracyjne mogą być nakładane 
nie tylko na jednostkę samorządu terytorialnego będącą beneficjentem pomo-
cy z EFRROW, ale także na inne osoby fizyczne lub prawne, w tym na grupy 
lub stowarzyszenia takich beneficjentów lub innych osób, podlegających obo-
wiązkom określonym w przepisach odnoszących się do przyznawania wsparcia 
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Kary administracyjne nakładane są w przypadku nieprzestrzegania przez 
jednostkę samorządu terytorialnego kryteriów kwalifikowalności, zobowiązań 
lub innych obowiązków wynikających z polskich przepisów prawa odnoszą-
cych się do przyznania pomocy ze środków z EFRROW. Zgodnie z rozporzą-
dzeniem 1306/2013 karami administracyjnymi są: 

a) zmniejszenie kwoty pomocy lub wsparcia do wypłaty w związku  
z wnioskiem o przyznanie pomocy lub wnioskiem o płatność, w których 
stwierdzono niezgodności lub w związku z kolejnymi wnioskami; jed-
nakże w odniesieniu do wsparcia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 
pozostaje to bez uszczerbku dla możliwości zawieszenia wsparcia w przy-
padku gdy można oczekiwać od beneficjenta, że w rozsądnym czasie 
zajmie się niezgodnością;
b) wypłata kwoty obliczonej na podstawie wielkości lub okresu, których 
dotyczy niezgodność;
c) zawieszenie lub wycofanie zatwierdzenia, uznania lub zezwolenia; 
d) wykluczenie z prawa uczestnictwa w danym systemie pomocy lub 
środku wsparcia lub z innego odnośnego środka bądź korzystania z nich.
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Kary administracyjne muszą być proporcjonalne, a ich wysokość uzależ-
niona od dotkliwości, zasięgu, trwałości i powtarzalności stwierdzonej niezgod-
ności. Kwoty kar administracyjnych są oczywiście finansowo i czasowo ograni-
czone. W przypadku kary administracyjnej polegającej na zmniejszeniu kwoty 
pomocy lub wsparcia do wypłaty w związku z wystąpieniem niezgodności we 
wniosku o przyznanie pomocy lub wniosku o płatność nie może ona przekra-
czać 100 % kwalifikującej się kwoty. Wypłata kwoty obliczonej na podstawie 
wielkości lub okresu, których dotyczy niezgodność nie może przekraczać 200 
% kwoty określonej we wniosku o przyznanie pomocy lub wniosku o płatność. 
Zawieszenie, wycofanie lub wykluczenie mogą zostać ustalone na maksymal-
nie 3 kolejne lata. Okres ten może zostać odnowiony w przypadku wystąpienia 
jakiejkolwiek nowej niezgodności.

Nie nakłada się kar administracyjnych w przypadku gdy: 

a) niezgodność jest wynikiem działania siły wyższej211;
b) niezgodność jest wynikiem oczywistych błędów w dokumentach, które 
mogą być korygowane i dostosowywane do obowiązujących warunków; 
c) niezgodność jest wynikiem błędu właściwego organu lub innego or-
ganu oraz w przypadku gdy błąd ten nie mógł zostać w rozsądny sposób 
odkryty przez osobę, której dotyczy kara administracyjna;
d) dana osoba może dowieść w sposób zadowalający właściwemu organo-
wi, że nie jest winna niewypełnienia obowiązków wynikających ze stoso-
wania polskich przepisów dotyczących przyznawania pomocy ze środków 
z EFRROW lub właściwy organ w inny sposób przekona się, że nie na-
stąpiło to z winy danej osoby;
e) niezgodność jest nieznaczna;
f) zachodzą inne przypadki, w których nałożenie kary nie jest właściwe 
(przypadki te mają być określone przez Komisję Europejską).

Kolejną karą administracyjną jest możliwość zawieszenia wsparcia. Zgod-
nie z art. 30 ust. 1 u.w.r.o.w. organ, przed którym toczy się postępowanie 
w sprawie o przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 
3 ust. 1 pkt 8 i 10-12 tejże ustawy, jest właściwy do zawieszenia wsparcia  

211  Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013 „siła wyższa” i „nadzwyczajne okolicz-
ności” mogą zostać uznane w szczególności w następujących przypadkach: a) śmierć beneficjen-
ta; b) długoterminowa niezdolność beneficjenta do wykonywania zawodu; c) poważna klęska ży-
wiołowa powodująca duże szkody w gospodarstwie rolnym; d) zniszczenie w wyniku wypadku 
budynków inwentarskich w gospodarstwie rolnym; e) choroba epizootyczna lub choroba roślin 
dotykająca, odpowiednio, cały inwentarz żywy lub uprawy należące do beneficjenta lub część 
tego inwentarza lub upraw; f) wywłaszczenie całego lub dużej części gospodarstwa rolnego, jeśli 
takiego wywłaszczenia nie można było przewidzieć w dniu złożenia wniosku.
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i cofnięcia tego zawieszenia w przypadkach określonych w art. 36 rozporzą-
dzenia nr 640/2014. Zgodnie z rozporządzeniem zawieszenie wsparcia może 
nastąpić tylko w przypadku, gdy wykryta niezgodność nie zagraża osiągnięciu 
ogólnego celu danej operacji i jeśli przewiduje się, że beneficjent jest w stanie 
naprawić sytuację w ciągu maksymalnego ustalonego okresu, który nie może 
przekroczyć 3 miesięcy. Podmiot udzielający wsparcia cofa zawieszenie, gdy 
beneficjent udowodni, zgodnie z określonymi wymaganiami tego podmiotu, 
że naprawił sytuację. 

Na podstawie rozporządzenia nr 2988/95 oraz rozporządzenia  
nr 1306/2013 P. Wojciechowski oddziela „odpowiedzialność podstawową” 
od „odpowiedzialności dodatkowej” i dodaje, że nie są one odpowiedzialno-
ściami karnymi, a odpowiedzialnościami administracyjnymi. Odpowiedzial-
ność podstawowa dotyczy zwrócenia uzyskanej korzyści majątkowej lub jej 
nieprzyznania. Ustawodawca unijny w rozporządzeniu nr 2988/95 wskazuje 
wyraźnie, że sankcje te nie są uznawane za kary212, ponadto stosuje się je nie-
zależnie od winy podmiotu, który dopuszcza się naruszenia. W odniesieniu 
do odpowiedzialności dodatkowej sankcje nazywane są „karami administra-
cyjnymi”. Nie mają na celu wyrządzenia osobistych krzywd, są skierowane 
do ograniczonego kręgu odbiorców, a ustawodawca podkreśla ponadto, że 
sankcje te mogą być stosowane niezależnie od sankcji karnych, jeśli nie są 
równoważne z tymi karami213.

 6.1.2. Odpowiedzialność na gruncie przepisów prawa krajowego

Na poziomie krajowym odpowiedzialność beneficjenta kształtowana jest 
głównie na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, która podobnie jak rozporządzenia unijne, roz-
różnia „podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy” od „beneficjenta”214. 
Ustawa definiuje beneficjenta, natomiast nie definiuje „podmiotu ubiegające-
go się o przyznanie pomocy”.

W przypadku decyzji administracyjnej ustawa w ogólny sposób wska-
zuje, iż nienależne kwoty pomocy podlegają zwrotowi wraz z odsetkami 

212  Art. 4 ust. 4 rozporządzenia nr 2988/95.
213  P. Wojciechowski, Odpowiedzialność administracyjna i karna beneficjentów pomocy z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich ... , s. 292-300. 
214  Dz. U. z 2020, poz. 217 ze zm., dalej u.w.r.o.w.
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określonymi jak dla zaległości podatkowych, chyba, że przepisy szczególne sta-
nowią inaczej215. Ustalaniem kwot nienależnie pobranych lub w nadmiernej 
wysokości zajmuje się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa216, 
która może to zadanie delegować instytucjom wdrażającym. Ustalenie kwoty 
nienależnie lub nadmiernie pobranych środków następuje w drodze decyzji 
administracyjnej, które powinno nastąpić w terminie 3 miesięcy217. Przy umo-
wie trudno mówić o środkach nienależnie pobranych, bo jest to pojęcie z za-
kresu prawa administracyjnego, a umowa ma charakter cywilnoprawny.

 6.1.2.1. Odpowiedzialność administracyjnoprawna 

Umowa o przyznaniu pomocy z EFRROW, jak również decyzja admi-
nistracyjna przyznająca tą pomoc wskazują, że na beneficjenta działań PROW 
mogą zostać nałożone kary administracyjne zgodne z rozporządzeniem unij-
nym nr 1306/2013, które to kary zostały omówione w odniesieniu do odpo-
wiedzialności unijnej. W związku z tym, iż załączniki do umowy o dofinanso-
wanie, stanowią jej część, to regulacje zawarte w tych załącznikach są wiążące 
dla beneficjenta. I właśnie jeden z załączników określa kary administracyjne 
za naruszenie przez jednostkę samorządu terytorialnego będącą beneficjentem 
wsparcia unijnego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zwrócić 
uwagę należy na to, że ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  
 
 

215  Na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 
przepisy wskazywały co należy rozumieć pod pomocą pobraną niezależnie. Zgodnie z art. 28
ust. 2 ustawy pomocą pobraną nienależnie, jest w szczególności pomoc: 1) wypłacona benefi-
cjentowi, który nie wykonuje operacji w całości lub w części lub obowiązków związanych z jej 
wykonaniem; 2) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem; 3) wypłacona bez podstawy praw-
nej lub w wysokości wyższej niż określona na realizację operacji; 4) wypłacona beneficjentowi, 
który nie wykonuje zobowiązań związanych z przyznaniem pomocy technicznej. Obecnie brak 
takiego uregulowania.
216  W myśl art. 44 ust. 2 u.w.r.o.w. właściwość i tryb ustalania nienależnych kwot pomocy są 
określone w przepisach ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa.
217  W orzecznictwie sądów administracyjnych wyrażone jest stanowisko, że brak jest podstaw, 
aby zasadnie wywodzić, że warunkiem koniecznym wydania decyzji ustalającej kwoty nienależ-
nie pobranych środków, jest uprzednie wzruszenie, w trybie przepisów o wznowieniu postępo-
wania ostatecznych decyzji przyznających płatności. Zob. wyrok NSA z dnia 15 listopada 2012 
r., sygn. akt  II GSK 1518/11, Legalis nr 817039; wyrok NSA z dnia 11 kwietnia 2013 r., sygn. 
akt II GSK 96/12, Legalis nr 762662; wyrok NSA z dnia 12 sierpnia 2016 r., sygn. akt II GSK 
568/15, Legalis nr 1533831; wyrok WSA z Rzeszowa z dnia 11 września 2018 r., sygn. akt I SA/
Rz 390/18, Legalis nr 1824922.
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publicznych została zastąpiona ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo za-
mówień publicznych obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r218. 

Ustalając określone kary bierze się pod uwagę rodzaj lub stopień narusze-
nia oraz skutki finansowe naruszenia dla wydatków ze środków z EFRROW. 
Dla określenia wysokości kary stosuje się metodę dyferencyjną, która polega 
na porównaniu rzeczywiście poniesionych wydatków związanych z realizacją 
PROW z hipotetyczną wysokością takich wydatków w sytuacji, gdyby naru-
szenie nie miało miejsca. W tym celu analizuje się dokumentację dotyczącą 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jeśli ustalenie wysoko-
ści kary administracyjnej jest trudne albo niemożliwe, można posłużyć się 
metodą wskaźnikową. Metoda ta polega na obliczeniu iloczynu wskaźnika 
procentowego nałożonej kary, zgodnie z załączoną do umowy o przyznaniu 
pomocy z EFRROW tabelą „wskaźników procentowych przypisanych do 
niezgodności dotyczącej stosowania przepisów o zamówieniach publicznych”  
z wysokością faktycznych kosztów kwalifikowalnych dla danego zamówie-
nia219. W przypadku wykrycia kilku naruszeń w tym samym postępowaniu 
w sprawie udzielania zamówienia, kar nie sumuje się, tylko wybiera się naj-
bardziej dotkliwą.

Jednostka samorządu terytorialnego może naruszyć przepisy ustawy Pra-
wo zamówień publicznych w związku z realizacją zadań PROW w zakresie:

- niedopełnienia obowiązku odpowiedniego ogłoszenia przetargu;
- bezprawnego udzielenia zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem;
- bezprawnego udzielenia zamówień w trybie dialogu konkurencyjnego, 
negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, 
lub licytacji elektronicznej;

- bezprawnego udzielenie zamówień dodatkowych dotychczasowemu 
wykonawcy;

- konfliktu interesów;
- braku pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu lub kry-
teriach oceny ofert;

- określenia dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu;
- niestosowania lub stosowania niewłaściwych kryteriów oceny ofert;
- ustalenia terminów składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu krótszych niż przewidziane we właściwych  

218  Dz. U. z 2019, poz. 2019.
219  W przypadku wystąpienia naruszenia nie ujętego w taryfikatorze a mającego wpływ na 
wynik tego postępowania, zostanie nałożona korekta w wysokości 100%.
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procedurach jako minimalne albo zastosowania procedury przyspieszo-
nej bez wystąpienia ustawowych przesłanek jej stosowania;

- ustalenia terminów krótszych niż przewidziane we właściwych procedu-
rach jako minimalne w przypadku wprowadzania  istotnych zmian treści 
ogłoszenia o zamówieniu;

- niedozwolonej modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia;
- nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych 
od wykonawców;

- dyskryminacyjnego lub niejednoznacznego opisu przedmiotu 
zamówienia;

- ograniczenia kręgu potencjalnych wykonawców;
- prowadzenia negocjacji dotyczących treści oferty;
- naruszeń w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty;
- naruszeń w zakresie dokumentowania postępowania;
- naruszeń w zakresie zawierania umów;
- braku przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty;
- niedozwolonej zmiany postanowień zawartej umowy.

Załączniki do umowy o przyznaniu pomocy zawierają również informa-
cje o karach administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydat-
ków w ramach PROW. I podobnie, jak w przypadku kar administracyjnych 
za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przy oblicza-
niu kar za naruszenie zasad konkurencyjności stosuje się metodę dyferencyjną, 
ewentualnie metodę wskaźnikową. W przypadku wykrycia szeregu naruszeń 
zasad konkurencyjności w tym samym zamówieniu nie kumuluje się kar, tylko 
przyjmuje się najwyższy wskaźnik procentowy.

Gmina, powiat i województwo wykonując poddziałania PROW, takie 
jak np. „gospodarka wodno-ściekowa”, czy „budowa lub modernizacja dróg 
lokalnych” mogą naruszyć zasady konkurencyjności wskutek np.:

- udzielenia zamówienia podmiotowi powiązanemu kapitałowo lub oso-
bowo z jednostką samorządu terytorialnego220;

220  Powiązaniem kapitałowym lub osobowym mogą być wzajemne powiązania między głównie 
jednostką samorządu terytorialnego a wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestnicze-
niu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10 % 
udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, proku-
renta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub 
faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
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- nieupublicznienia zapytania ofertowego, tj. braku informacji o wa-
runkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach i sposobie oceny ofert 
na stronie internetowej wskazanej w komunikacie Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi umieszczonym na stronie internetowej www.minrol.gov.
pl oraz www.arimr.gov.pl221;

- określenia kryteriów oceny ofert w sposób, który mógłby utrud-
niać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnienia równego traktowania 
wykonawców;

- naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty;
- ustalenia krótszych niż określone terminów składania ofert;
- opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który odnosi się do określo-
nego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów, rodzajów lub 
specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione 
przedmiotem zamówienia i został określony zakres równoważności;

- opisu przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczer-
pujący, za pomocą niedostatecznie dokładnych i niezrozumiałych okre-
śleń, nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących 
mieć wpływ na sporządzenie oferty;

- modyfikacji treści zapytania ofertowego po upływie terminu składania 
ofert lub przed upływem terminu składania ofert bez dopełnienia wa-
runków odpowiedniego upublicznienia informacji o modyfikacji treści 
zapytania ofertowego na stronie internetowej wskazanej w komunikacie 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
- niedozwolonej zmiany umowy z wykonawcą;
- naruszenia w zakresie dokumentowania postępowania.

 6.1.2.2. Odpowiedzialność cywilnoprawna

Zawierane przez jednostki samorządu terytorialnego umowy o dofinan-
sowanie określonych działań zawierają postanowienia dotyczące zobowiązań 
beneficjentów takich umów. Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia wa-
runków określonych w PROW, ustawach i rozporządzeniach właściwych dla 
przedsięwzięć EFRROW, a także realizacji operacji zgodnie z postanowie-
niami zawartej umowy. Ilość nałożonych zobowiązań zależy od charakteru 

221  Do czasu uruchomienia tej strony internetowej – wysłaniu zapytania ofertowego do co 
najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wy-
konawców danego zamówienia oraz upublicznieniu tego zapytania co najmniej na stronie in-
ternetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę.
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podejmowanego działania PROW. Do zobowiązań powtarzających się w umo-
wach o dofinansowanie, których beneficjentem mogą być jednostki samorządu 
terytorialnego należą:

1. ponoszenie kosztów kwalifikowalnych;
2. niefinansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji w drodze wkładu 
z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek inne-
go unijnego instrumentu finansowego oraz innych programów przezna-
czonych na określoną inwestycję;
3. do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej:

- nieprzenoszenie posiadania lub prawa własności rzeczy nabytych  
w ramach realizacji operacji oraz ich wykorzystanie zgodnie z przezna-
czeniem i celem operacji,

- umożliwienie przedstawicielom samorządu województwa dokonywa-
nia wizyt w miejscu realizacji operacji, przede wszystkim kontroli na 
miejscu, czy kontroli ex-post,

- umożliwienie przedstawicielom samorządu województwa, Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministra Finansów, Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego, organów kontroli państwowej i Krajo-
wej Administracji Skarbowej oraz innym podmiotom upoważnionym 
do takich czynności, dokonywania audytów i kontroli dokumentów 
związanych z realizacją operacji i wykonaniem obowiązków po zakoń-
czeniu realizacji operacji lub audytów i kontroli w miejscu realizacji 
operacji lub siedzibie beneficjenta,

-  obecność i osobiste uczestnictwo albo osoby upoważnionej przez be-
neficjentaw trakcie wizyt oraz kontroli i audytów, w terminie wyzna-
czonym przez te podmioty,

- niezwłoczne informowanie samorządu województwa o planowanych  
albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycz-
nej lub prawnej, mogących mieć wpływ na realizację operacji zgodnie  
z postanowieniami umowy, wypłatę pomocy lub spełnienie wymagań 
określonych wm PROW i aktach prawnych,

- przechowywanie całości dokumentacji związanej z realizacją operacji; 
4. prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie  
z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 
lit. c ppkt i rozporządzenia 1305/2013 dla wszystkich transakcji związa-
nych z realizacją operacji, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych;
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5. ponoszenie wszystkich kosztów kwalifikowanych operacji z zachowa-
niem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości 
oraz dołożenie wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesu.  
W związku z tym beneficjent zobowiązuje się do ponoszenia kosz-
tów kwalifikowalnych operacji zgodnie z przepisami o zamówieniach 
publicznych; 
6. zrealizowanie operacji i złożenie wniosku o płatność końcową z zacho-
waniem terminów;
7. osiągnięcie celu operacji oraz wskaźników jego realizacji nie później 
niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;
8. przekazywanie i udostępnianie samorządowi województwa oraz in-
nym uprawnionym podmiotom danych związanych z operacją, w termi-
nie wynikającym z wezwania do przekazania tych danych;
9. dostarczenie na żądanie samorządu województwa dokumentów po-
twierdzających zabezpieczenie środków finansowych na bieżącą konser-
wację operacji – do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płat-
ności końcowej;
10. informowanie i rozpowszechnianie informacji o pomocy otrzymanej 
z EFRROW;
11. zapewnienie trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia  
nr 1303/2013, w okresie 5 lat od płatności końcowej na rzecz beneficjenta.

W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu EFRROW 
powstaje stosunek zobowiązaniowy, na mocy którego samorząd województwa 
ma prawo oczekiwać, że jednostka samorządu terytorialnego będąca benefi-
cjentem działania, spełni obciążające ją świadczenie, tj. zachowa się zgodnie  
z treścią przyjętej umowy. Przedmiotem umowy jest bowiem realizacja operacji 
EFRROW, której zakres rzeczowy i finansowy określa zestawienie rzeczowo-
finansowe, stanowiące załącznik do tej umowy. Jeżeli to nastąpi, zobowiązanie 
polegające na realizacji projektu EFRROW zostanie dopełnione i w związku 
z tym wygasa. Może zdarzyć się jednak sytuacja, w której jednostka samorządu 
terytorialnego nie wykona lub nienależycie wykona swoje zobowiązanie. Wtedy 
może zostać pociągnięta do odpowiedzialności cywilnej na podstawie art. 471 
k.c. Zgodnie z tym artykułem dłużnik obowiązany jest to naprawienia szkody 
wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba, 
że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za 
które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.  
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Do niewykonania zobowiązania dochodzi wtedy, kiedy jego realizacja nie 
nastąpiła i jednocześnie zachodzą okoliczności, które wyłączają jego później-
sze spełnienie222. Będzie to sytuacja, w której gmina jako beneficjent działania 

„inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, kształtowanie przestrzeni 
publicznej oraz ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” miała wypo-
sażyć bibliotekę w niezbędne zbiory czytelnicze, jednak po otrzymaniu unijne-
go dofinansowania zdecydowała się przeznaczyć ten budynek na siłownię ogól-
nodostępną. Może zdarzyć się również sytuacja, w której beneficjent świadczy 
inny przedmiot niż ten objęty zobowiązaniem (umową o przyznaniu pomo-
cy)223. Tytułem przykładu, gmina będąca beneficjentem działania „inwestycje 
w obiekty pełniące funkcje kulturalne, kształtowanie przestrzeni publicznej 
oraz ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” miała wybudować świe-
tlicę, ale  w związku z tym, iż otrzymała wysokie dofinansowanie zdecydowała 
się wybudować dom kultury.

Nienależytym spełnieniem świadczenia może być niedotrzymanie okre-
ślonych w umowie o dofinansowanie terminów związanych np. z zakończe-
niem realizacji operacji EFRROW, czy złożeniem wniosku o płatność. Po-
nadto nienależycie będzie wykonane zobowiązanie, które okaże się wadliwe 
pod kątem jakości w szerokim tego słowa znaczeniu np. wybudowana droga 
gminna w ramach poddziałania „budowa lub modernizacja dróg lokalnych” 
po dwóch latach jej eksploatacji będzie nadawała się do remontu, czy też w po-
wstałym, na gruncie poddziałania „inwestycje w targowiska lub obiekty bu-
dowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, targowisku 
konieczna będzie renowacja elewacji. Co więcej nienależycie wykonane zobo-
wiązanie może odbiegać w mniejszym lub większym stopniu od świadczenia 
wymaganego, tj. np. gmina w ramach działania „inwestycje w rozwój obszarów 
leśnych i poprawę żywotności lasów” miała zalesić powierzchnię gruntu wyno-
szącą 10 000 m2, a zasadziła drzewa jedynie na obszarze 8 000 m2.

Kryterium rozróżniające „niewykonanie zobowiązania” od „nienależy-
tego wykonania zobowiązania” jest przyjęcie świadczenia przez wierzyciela. 
Następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania jest 
powstanie szkody. Chodzi oczywiście o szkodę o charakterze majątkowym, po-
nieważ odpowiedzialność kontraktowa, w odróżnieniu od odpowiedzialności 

222  K. Zagrobelny, Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania, [w:] Kodeks cywilny. Ko-
mentarz, pod red. E. Gniewka, P. Machnikowskiego, Warszawa 2019, s. 1070.
223  G. Stojek, Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. 
Tom III. Zobowiązania część szczególna (art. 353-534), pod red. M. Habdas, M. Frasa, Warszawa 
2018, s. 837.
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deliktowej obejmuje wyłącznie szkody majątkowe224. W związku z zawartą 
umową o dofinansowanie szkodą majątkową będzie z jednej strony strata 
przyznanych beneficjentowi funduszy unijnych, z drugiej zaś strony – szkoda, 
która powstała w budżecie Unii Europejskiej w związku z działaniami/zanie-
chaniami beneficjenta, które negatywnie wpłynęły na interesy finansowe Unii 
Europejskiej. 

Stosownie do treści omawianego artykułu jednostka samorządu teryto-
rialnego nie jest zobowiązana do naprawienia szkody, jeśli wykaże, że nie-
wykonanie lub nienależyte wykonanie przedsięwzięcia dofinansowanego  
z EFRROW jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie 
ponosi. To na niej spoczywa obowiązek udowodnienia tych okoliczności225.  
W umowie o przyznaniu pomocy zostały określone takie sytuacje. Jest to nie-
wątpliwie wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności. Stwier-
dzić jednak należy, iż nie tylko siła wyższa, czy nadzwyczajne okoliczności 
mogą być przyczyną braku odpowiedzialności odszkodowawczej jednostki 
samorządu terytorialnego będącej beneficjentem pomocy unijnej. W ramach 
tej odpowiedzialności jednostka nie odpowie również za „przypadek”, który 
obejmuje zarówno świadome działanie osób, za które jednostka nie odpo-
wiada, ale także świadome działanie podmiotu przyznającego unijne wspar-
cie. Byłaby to na pewno sytuacja, w której samorząd województwa będący 
jedną ze stron umowy o dofinansowanie celowo prowadziłby ciągłe kontrole 
beneficjenta, które doprowadziłyby do opóźnień w realizacji projektu EFR-
ROW. Granicą odpowiedzialności odszkodowawczej jednostki samorządu te-
rytorialnego na zasadzie winy będzie także dochowanie należytej staranności 
przy wykonaniu podjętego zobowiązania ze środków EFRROW. Biorąc pod 
uwagę powyższe stwierdzić należy, iż jednostka samorządu terytorialnego jako 
beneficjent pomocy unijnej może zostać zwolniona z odpowiedzialności za 
szkodę, pod warunkiem, że przeprowadzi dowód przeciwny, wykazując, że 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło z powodu 
okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi, bądź też przy wykony-
waniu nałożonego zobowiązania dołożyła należytej staranności, a więc nie do-
prowadziła do szkody w sposób zawiniony226. 

224  A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna, War-
szawa 2014, s. 706.
225  Zob. wyrok SN z dnia 9 stycznia 2002 r., sygn. akt V CKN 630/00, Legalis nr 326822.
226  R. Tanajewska, Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania, [w:] Kodeks cywilny. Ko-
mentarz, pod red. J. Ciszewskiego, P. Nazaruka, Warszawa 2019, s. 859.
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Naprawienie szkody następuje według zasad wynikających z art. 363 
k.c. Najczęściej będzie to zapłata odszkodowania, ale nie można wykluczyć 
również roszczenia o przywrócenie stanu poprzedniego (restytucji naturalnej). 
To podmiot przyznający unijne wsparcie, czyli samorząd województwa lub 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dokonuje wyboru sposo-
bu naprawienia szkody poprzez złożenie oświadczenia woli drugiej stronie227.  
W przypadku funduszy europejskich forma odszkodowania będzie najczęstszym 
sposobem naprawienia szkody, ponieważ podmioty te przyznając dofinanso-
wanie jednostce samorządu terytorialnego utraciły część środków finansowych 
i przez to dążą do doprowadzenia ich statusu majątkowego przynajmniej do 
stanu istniejącego przed przyznaniem gminie, powiatowi, czy ewentualnie wo-
jewództwu funduszy europejskich. „Celem odszkodowania jest wyrównanie 
uszczerbku wywołanego nieprawidłowym zachowaniem dłużnika, a nie wy-
muszenie na nim wykonania zobowiązania zgodnie z treścią umowy”228.

Roszczenie odszkodowawcze staje się wymagalne z momentem wezwa-
nia beneficjenta pomocy unijnej do spełnienia świadczenia. Zgodnie z treścią 
umowy o przyznaniu pomocy beneficjent zobowiązuje się zwrócić całość lub 
część otrzymanej pomocy w terminie 60 dni od dnia doręczenia pisma powia-
damiającego o konieczności zwrotu środków, a po upływie tego terminu, zo-
bowiązany jest zwrócić całość lub część otrzymanej pomocy wraz z należnymi 
odsetkami. Odsetki naliczane są w wysokości jak dla zaległości podatkowych, 
za okres między terminem zwrotu środków przez beneficjenta wyznaczonym 
w piśmie powiadamiającym o konieczności zwrotu, a datą zwrotu całości za-
dłużenia lub odliczenia. Zwrotu środków beneficjent dokonuje na rachunek 
bankowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wskazany w za-
wartej umowie. 

W niektórych przypadkach żądanie zwrotu całości lub części otrzymanej 
pomocy unijnej musi zostać poprzedzone wypowiedzeniem umowy. Ponadto 
zgodnie z treścią umów o dofinansowanie dotyczących jednostek samorządu 
terytorialnego, wypowiedzenie umowy następuje w przypadku m.in.:

1) nierozpoczęcia przez beneficjenta realizacji operacji do końca terminu 
na złożenie wniosku o płatność;
2) nieosiągnięcia celu operacji oraz wskaźników jego realizacji nie póź-
niej niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;

227  B. Lackoroński, Przepisy ogólne, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część ogólna, 
pod red. K. Osajdy, Warszawa 2017, s. 184.
228  Wyrok SN z dnia 16 kwietnia 2008 r., sygn. akt V CSK 515/07, Legalis nr 304269; wyrok 
SN z dnia 30 stycznia 2009 r., sygn. akt II CSK 435/08, Legalis nr 236891.
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3) niezłożenia przez beneficjenta wniosku o płatność w określonym ter-
minie (pomimo skutecznych wezwań do jego złożenia); 
4) odstąpienia przez beneficjenta:

a) od realizacji operacji lub
b) od realizacji zobowiązań wynikających z umowy po wypłacie 
pomocy;

5) odmowy wypłaty całości pomocy;
6) stwierdzenia, w okresie realizacji operacji lub w okresie 5 lat od dnia 
wypłaty płatności końcowej, nieprawidłowości229 związanych z ubiega-
niem się o przyznanie pomocy lub realizacją operacji, lub niespełnienia 
warunków dot. wypłaty pomocy;
7) wykluczenia beneficjenta z otrzymywania pomocy, o którym mowa 
w art. 35 ust. 5 lub 6 rozporządzenia 640/2014;
8) orzeczenia wobec beneficjenta zakazu dostępu do środków publicz-
nych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicz-
nych, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu po zawarciu umowy 
o przyznaniu pomocy;
9) złożenia przez beneficjenta podrobionych, przerobionych, nierzetel-
nych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub oświadczeń, ma-
jących wpływ na przyznanie lub wypłatę pomocy, przy czym w takim 
przypadku zwrotowi podlega całość wypłaconej kwoty pomocy.

Jednym ze skutków wypowiedzenia umowy o przyznaniu pomocy  
z EFRROW jest konieczność zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranej 
pomocy. Jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek zwrócić wypła-
coną pomoc unijną także w przypadku pojawienia się takich okoliczności jak:

1) niespełnianie co najmniej jednego ze zobowiązań określonych umową, 
w tym:

a) rozpoczęcia realizacji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji  
w zakresie danego kosztu przed dniem zawarcia umowy, z wyłącze-
niem ponoszenia kosztów ogólnych, które mogą być ponoszone nie 
wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2014 roku, przy czym w takim przy-
padku zwrotowi podlega wartość zrefundowanego kosztu, w zakresie, 
w jakim został poniesiony przed dniem zawarcia umowy;
b) finansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z udziałem in-
nych środków publicznych, przy czym w takim przypadku zwrotowi 

229  W rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporządzenia 1303/2013.
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podlega wartość zrefundowanego kosztu, który został sfinansowany  
z udziałem innych środków;
c) nieprzechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do 
dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty przez agencję płatności koń-
cowej, przy czym w takim przypadku zwrotowi podlega kwota pomocy  
w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym nie spełniono wy-
mogu, z tym, że nie więcej niż 3% wypłaconej kwoty pomocy;
d) uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli i wizyt związanych z przy-
znaną pomocą w okresie 5 lat od dnia wypłaty przez agencję płatności koń-
cowej – przy czym w takim przypadku pomoc podlega zwrotowi w zakresie,  
w jakim uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli lub wizyty unie-
możliwiło ocenę warunków zachowania wypłaconej pomocy, których 
spełnienie miało być sprawdzone poprzez przeprowadzenie kontroli 
lub wizyty;
e) nieudostępnienia uprawnionym podmiotom informacji niezbęd-
nych do przeprowadzenia ewaluacji w okresie 5 lat od dnia wypłaty 
płatności końcowej, o których mowa w § 5 pkt 14 – zwrotowi podlega 
0,5% wypłaconej kwoty pomocy;
f) niezapewnienia trwałości operacji, zgodnie z art. 71 rozporządze-
nia 1303/2013 w okresie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej 

– zwrotowi podlega kwota proporcjonalna do okresu, w którym nie 
spełniono wymagań w tym zakresie, nieinformowania lub nierozpo-
wszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie 
z przepisami załącznika III do rozporządzenia 808/2014 opisanymi  
w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w okresie realizacji operacji oraz przez 
okres 5 lat liczony od dnia wypłaty przez Agencję płatności końco-
wej, przy czym w takim przypadku zwrotowi podlega kwota pomocy  
w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym nie wypełniono 
obowiązku, z tym, że nie więcej niż 1% wypłaconej kwoty pomocy;

2) innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów państwowych 
lub orzeczeń sądowych stwierdzających popełnienie przez Beneficjenta, 
w związku z ubieganiem się o przyznanie lub wypłatę pomocy, czynów 
zabronionych przepisami odrębnymi – przy czym w takim przypadku 
zwrotowi podlega nienależnie lub nadmiernie wypłacona kwota pomocy.
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Jednostka samorządu terytorialnego będąca beneficjentem środków EFR-
ROW bardzo często przekazuje wykonanie określonego zadania wynikającego 
z PROW określonemu podmiotowi. Przekazanie może nastąpić na podstawie 
tzw. umowy realizacyjnej230. Rodzaj umowy realizacyjnej zależy od charakteru 
konkretnego działania. Zauważyć należy, że „umowy realizacyjne mają odręb-
ny byt prawny od umowy przyznania pomocy ze środków UE, pozostają jednak  
w wyraźnym związku ekonomicznym. Zawierane są w celu osiągnięcia określo-
nego celu (...). Trudno natomiast doszukiwać się pomiędzy nimi bezpośrednich 
powiązań prawnych. Umowa przyznania pomocy ze środków UE i umowy re-
alizacyjne stanowią dwie odrębne czynności prawne (...). Umowy realizacyjne 
zawierają postanowienia dotyczące praw i obowiązków stron umowy, pozostające 
w oczywistym związku z harmonogramem realizacji operacji i przewidywanymi 
kosztami podlegającymi refundacji, ustalonymi w umowie przyznania pomocy”231. 
Jeśli zostanie stwierdzona nieważność lub bezskuteczność umowy realizacyjnej, 
to nie wpływa to na realizację przedsięwzięcia dofinansowanego z EFRROW. 
W takim przypadku gmina, powiat i województwo samodzielnie lub zawiera-
jąc kolejną umowę z innym podmiotem, mają obowiązek wykonać nałożone 
na nie działanie PROW. Zależność ta działa w obie strony, bowiem w przy-
padku stwierdzenia nieważności umowy o przyznaniu pomocy z EFRROW, 
dalej obowiązuje umowa realizacyjna, a jednostka samorządu terytorialnego 
jest zobowiązana do pokrycia takiej wielkości środków finansowych, jaka zo-
stała ustalona w umowie realizacyjnej (mimo, iż nie otrzyma późniejszego 
dofinansowania ze środków unijnych)232. 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazać wykonanie zadania 
związanego z realizacją działania PROW podmiotom o rożnym statusie. Prze-
kazując zadanie do wykonania jednostka samorządu terytorialnego powinna 
uwzględnić przede wszystkim przepisy o zamówieniach publicznych233, które 
nakazują m.in. przeprowadzenie przetargu nieograniczonego. Dlatego też do-
konując wyboru takiego podmiotu gmina, powiat, czy województwo muszą 
być bardzo ostrożne, biorąc pod uwagę jedynie te podmioty, które spełniają 
określone w przetargu kryteria i mogą być godne zaufania. W związku z prze-
kazaniem realizacji przedsięwzięcia jednostka samorządu terytorialnego dalej 

230  Np. umowa o roboty budowlane, umowa sprzedaży, czy inne umowy nazwane z k.c.
231  D. Łobos-Kotowska, Umowa przyznania pomocy z EFRROW a inne podobne umowy, SIA 
2012, t. X, s. 276-277.
232  D. Łobos-Kotowska, Umowa przyznania pomocy z EFRROW a inne podobne umowy ...,  
s. 277.
233  Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 22 sierpnia 2013 r., sygn. akt II SA/Sz 274/13, Legalis 
nr 78953.



159

JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  ...

jest dysponentem zadania PROW, ma zapewnić ostateczny efekt w postaci 
realizacji tego zadania i nie jest możliwe ograniczenie, czy przeniesienie odpo-
wiedzialności za wykonanie przedsięwzięcia EFRROW na podmiot zewnętrz-
ny. Natomiast podmiot zewnętrzny, który wykonuje zadanie na podstawie 
zawartej umowy realizacyjnej, ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną, która 
wynika z zobowiązań umownych. W umowie realizacyjnej mogą zostać okre-
ślone kary umowne za m.in.: niezrealizowanie w całości lub części określo-
nego zadania, nienależyte wykonanie zadania, czy niedotrzymanie terminów. 
Regulacje dotyczące kar umownych zostały określone w Kodeksie cywilnym. 
Podstawowym przepisem jest art. 483 § 1 k.c., z którego wynika, że można 
zastrzec w umowie, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub niena-
leżytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę okre-
ślonej sumy. W jednym z wyroków Sąd Apelacyjny w Białymstoku stwierdził, 
iż kara umowna pełni funkcje odszkodowawczo-kompensacyjne, stymulujące 
dłużnika do prawidłowego wykonania zobowiązania oraz funkcję represyjną234. 
Dla jednostki samorządu terytorialnego będącej beneficjentem wsparcia EFR-
ROW istotne jest ustalenie prawidłowej wysokości kary umownej, ponieważ 
przekroczenie terminu realizacji inwestycji przez podmiot zewnętrzny może 
wiązać się z utratą unijnego dofinansowania. Dlatego najlepszym rozwiąza-
niem byłoby wprowadzenie kary umownej odwołującej się do przedmiotu 
umowy realizacyjnej, która w odpowiedni sposób zabezpieczy interes finan-
sowy gminy, powiatu, czy województwa. Wprowadzenie do umowy realiza-
cyjnej kar umownych jest na tyle uzasadnione, gdyż w przeciwieństwie do 
dochodzenia odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
umowy na podstawie art. 471 k.c., jednostka samorządu terytorialnego nie 
będzie zobowiązana do wykazania faktycznie poniesionej szkody, jej rozmiaru 
oraz związku między zdarzeniem a szkodą.

 6.1.2.3. Odpowiedzialność karnoprawna

Niezależnie od ustalonych na gruncie prawa krajowego zasad odpowie-
dzialności administracyjnej i cywilnoprawnej może zdarzyć się sytuacja, w któ-
rej jednostka samorządu terytorialnego ubiegając się o unijne wsparcie lub wy-
konując zadanie PROW postąpi niezgodnie z prawem i narazi się na sankcje 
karne. Kto w takiej sytuacji będzie ponosić odpowiedzialność karną? 

234  Wyrok SA w Białymstoku z dnia 30 listopada 2016 r., sygn. akt I ACa 491/16, Legalis  
nr 1546636.



160

ROZDZIAŁ II

W przypadku jednostki samorządu terytorialnego osobą odpowiedzial-
ną za prawidłowe wydatkowanie funduszy europejskich będzie osoba, która 
podpisała umowę o dofinansowanie projektu EFRROW235. Odnośnie gmi-
ny będzie to wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub działający na podstawie 
jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną 
przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osobą. W powiecie odpowiada 
dwóch członków zarządu powiatu lub jeden członek zarządu i osoba upo-
ważniona przez zarząd. Istotne jest to, że do czynności prawnej podpisania 
umowy przyznania pomocy z EFRROW potrzebna jest kontrasygnata skarb-
nika (głównego księgowego) jednostki samorządu terytorialnego lub osoby 
przez niego upoważnionej236. Kontrasygnata stanowi gwarancję, że jednostka  
samorządu terytorialnego posiada wystarczające środki finansowe niezbędne 
do wykonania zaciągniętego zobowiązania237. 

Warto zauważyć, że jednostka samorządu terytorialnego będąca bene-
ficjentem wsparcia PROW nie może zostać pociągnięta, jako podmiot zbio-
rowy, do odpowiedzialności na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary238. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 1 ustawy pod-
miotem zbiorowym w rozumieniu ustawy jest osoba prawna oraz jednostka 
organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przy-
znają zdolność prawną, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego i ich związków. Natomiast odpowiedzialność karną, przede 
wszystkim na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks 
karny,239 w przypadku realizacji przedsięwzięć dofinansowanych ze środ-
ków EFRROW, może ponieść osoba podpisująca umowę o dofinansowanie. 
W przypadku jednostek samorządu terytorialnego będzie to osoba zaliczana 
do kategorii funkcjonariuszów publicznych240. W związku z tym, iż materia 

235  Umowa o przyznaniu pomocy z EFRROW zawierana jest z beneficjentem (gminą, powia-
tem, województwem), który reprezentowany jest przez konkretną osobę.
236  Art. 46 ust. 3 u.s.g. stanowi, iż jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobo-
wiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głów-
nego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej. Podobnie art. 48 ust. 3 u.s.p. 
oraz art. 57 ust. 3 u.s.w.
237  G. Cern, Mienie komunalne a działalność gospodarcza samorządu terytorialnego ... , s. 143.
238  Dz. U. z 2020, poz. 358 ze zm. 
239  Dz. U. z 2020, poz. 1444 ze zm., dalej k.k.
240  Definicja funkcjonariusza publicznego znajduje się w art. 115 § 13 pkt 4 k.k., zgodnie  
z którym funkcjonariuszem publicznym jest osoba będąca pracownikiem administracji rzą-
dowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie 
czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania 
decyzji administracyjnych. Podstawą prawną pociągnięcia do odpowiedzialności karnej funk-
cjonariusza publicznego jest art. 231 k.k. 
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dotycząca pociągnięcia do odpowiedzialności karnej funkcjonariusza publicz-
nego jest obszerna, przedstawiona zostanie jedynie niezbędna część odnosząca 
się do realizacji projektów dofinansowanych ze środków EFRROW241.

Osoba uprawniona do podpisania umowy przyznania pomocy z EFR-
ROW, jako funkcjonariusz publiczny, podlega szczególnemu uregulowaniu 
wynikającemu przede wszystkim z Kodeksu karnego. Jako beneficjent dzia-
łania PROW posiada określone uprawnienia i obowiązki. Uprawnienia to 
przyznane indywidualne kompetencje. Obowiązkiem zaś jest nakaz, pewna 
powinność postępowania w określony sposób. Niedopełnienie obowiązku to 
sytuacja, w której beneficjent PROW zaniechał realizacji nakazanych czyn-
ności lub wykonał je w sposób nieprawidłowy lub niepełny242. Dla bytu tego 
przestępstwa nie jest konieczne wystąpienie szkody, ale na pewno realne nie-
bezpieczeństwo jej wystąpienia243. Szkoda ta może mieć charakter materialny, 
jak i niematerialny244. Tytułem przykładu, jeżeli wójt podpisując umowę o do-
finansowanie projektu EFRROW polegającego na budowie lub modernizacji 
drogi lokalnej nie wywiąże się ze wszystkich nałożonych na niego obowiązków 
związanych z realizacją tej inwestycji i przyczyni się tym samym do szkody 
powstałej w majątku publicznym będzie podlegać karze pozbawienia wolności 
do lat 3245. Natomiast, gdyby wójt licząc na zaproponowaną korzyść mająt-
kową246 ze strony konkretnego przedsiębiorstwa budowlanego zawarł umowę 
realizacyjną dotyczącą robót budowlanych z tym przedsiębiorstwem, o którym 
powszechnie wiadomo, że używa najtańszych materiałów, spóźnia się z termi-
nami i nie dokłada szczególnej staranności w wykonanie robót budowlanych, 
to stosownie do treści art. 231 § 2 k.k., wójt podlegać będzie karze pozba-
wienia wolności do lat 10. Ponadto wskazać należy, iż art. 231 § 3 k.k. prze-
widuje karalność za nieumyślną realizację znamion typu czynu zabronionego 

241  Nie istnieje jednolita konstrukcja prawna regulująca odpowiedzialność funkcjonariuszy pu-
blicznych. Przepisy w tym zakresie znajdują się w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, 
ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020, poz. 1320 ze zm.) oraz ustawie 
z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za 
rażące naruszenie prawa (Dz. U. z 2016, poz.  1169 ze zm.).
242  Zob. J. Potulski, Przestępstwa przeciwko działalności instytucji, [w:] Przestępstwa przeciwko 
państwu i dobrom zbiorowym, pod red. L. Gardockiego, Warszawa 2018, s. 664-665.
243  Wyrok SN z dnia 18 grudnia 2012 r., sygn. akt WA 25/12, Legalis nr 572244. Podobnie 
wyrok SN z dnia 21 listopada 2013 r., sygn. akt WA 27/13, Legalis nr 746118. 
244  Szkodę niematerialną może być np. narażenie autorytetu, utrata dobrego imienia, czy utrata 
zaufania w zakresie bezstronności. Zob. wyrok SN z dnia 4 grudnia 2013 r., sygn. akt III KK 
298/13, Legalis nr 745438.
245  Zgodnie z art. 231 § 1 k.k.
246  W tym przypadku nie wystarczy przyjęcie przez wójta butelki drogiego alkoholu jako for-
my podziękowania. Zob. wyrok SN z dnia 11 września 2014 r., sygn. akt WA 25/14, Legalis  
nr 1073342.
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opisanego w § 1, którego skutkiem jest wyrządzenie istotnej szkody247. Nie-
umyślność takiego czynu należy oceniać na płaszczyźnie art. 9 § 2 k.k. Jako 
przykład można wskazać przypadek, gdy wójt, w celu realizacji działania 
PROW, przeprowadził przetarg nieograniczony i zawarł umowę realizacyjną 
z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na wykony-
waniu robót budowlanych. Po kilku miesiącach braku aktywności, okazało 
się, że przedsiębiorcy nie ma w kraju, a inwestycja nawet nie została rozpoczę-
ta. W związku z powyższym wójt w wyniku błędu co do wyboru podmiotu 
zobowiązanego do wykonania nałożonego na niego zadania, nie tylko stracił 
część środków finansowych, ale również czas na realizację działania, przez co 
naruszył ustalenia zawarte w umowie o dofinansowanie projektu EFRROW  
i nałożone na niego obowiązki w tym zakresie. Mimo, iż wójt nie miał zamia-
ru nie dopełnić obowiązków ani działać na szkodę interesu publicznego, to 
jednak uczynił to w wyniku nieświadomości248. 

Istotne jest to, że w momencie składania wniosku o przyznanie pomocy 
z EFRROW podmiot ubiegający się o pomoc oświadcza, że „informacje za-
warte we wniosku oraz jego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem fak-
tycznym i prawnym oraz znane są mu skutki składania fałszywych oświadczeń 
wynikające z art. 297 § 1 k.k.”249. Zgodnie bowiem z art. 297 § 1 k.k. kto, 
w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organi-
zacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy 
albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredy-
tu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, 
potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwa-
rancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, 
instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobio-
ny, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo 
nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znacze-
niu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatni-
czego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 

247  Na temat istotnej szkody zob. np. wyrok SN z dnia 29 stycznia 2004 r., sygn. akt I KZP 
37/03, Legalis nr 61017, zgodnie z którym istotna szkoda jest pojęciem ocennym.
248  Wyrok SN z dnia 9 listopada 2010 r., sygn. akt WA 32/10, Legalis nr 355575.
249  Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na wyrok SA w Szczecinie z dnia 25 września 2014 
r., sygn. akt II AKa 159/14, w którym sąd potwierdził, że beneficjent szeroko pojętej pomocy 
unijnej może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 k.k.: „penalizacji 
określonej w przepisie art. 297 § 1 k.k. podlegają również zachowania polegające na przed-
stawieniu nierzetelnych dokumentów dotyczących okoliczności warunkujących udzielenia 
wsparcia finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.” (Legalis 
nr 1231536).
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lat 5.  „Rato legis art. 297 KK jest wprowadzenie karnoprawnej ochrony instytu-
cjonalnych uczestników obrotu gospodarczego (finansowego) przed nieuczciwymi 
praktykami w zakresie dystrybuowania przez nich określonych środków finanso-
wych. (...) Indywidualnym dobrem prawnie chronionym jest tutaj interes określo-
nej instytucji finansowej. Rodzajowym przedmiotem ochrony jest tutaj uczciwość  
i rzetelność obrotu finansowego, w szczególności w zakresie postępowania zmie-
rzającego do udzielenia środków finansowych przez uprawnioną instytucję”250.  
W odniesieniu do funduszy europejskich będzie to niewątpliwie ochrona inte-
resów majątkowych działającej w Polsce Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa, która to Agencja odpowiada za wypłatę beneficjentom środków 
pieniężnych251. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na postanowienie Sądu 
Najwyższego z dnia 19 maja 2011 r., w którym Sąd stwierdził, że „penaliza-
cją przewidzianą w przepisie art. 297 § 1 KK objęte zostały również zacho-
wania polegające na przedstawieniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa nierzetelnego, pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności 
istotnych dla uzyskania wparcia finansowego (...)”252. Warto jednak zwrócić 
uwagę, że w przypadku działań i poddziałań, takich jak: „budowa lub moder-
nizacja dróg lokalnych”, „gospodarka wodno-ściekowa”, „inwestycje w obiekty 
pełniące funkcje kulturalne, kształtowanie przestrzeni publicznej oraz ochrona 
zabytków i budownictwa tradycyjnego”, „inwestycje w targowiska lub obiekty 
budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, „scalanie 
gruntów”, czy „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” zadania agencji płatniczej związane 
z przyznawaniem, wypłatą i zwrotem pomocy, z wyjątkiem dochodzenia zwro-
tu nienależnych kwot pomocy będzie wykonywać samorząd województwa253.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej miały obowiązek wprowadzić 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje karne, które spowodują 
przeciwdziałanie nadużyciom finansowym wpływającym na interesy finan-
sowe Unii. Polska musi bowiem wywiązać się ze zobowiązań wynikających  

250  R. Zawłocki, Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, [w:] Kodeks karny. Część szcze-
gólna. Tom II. Komentarz art. 222-316, pod red. M. Królikowskiego, R. Zawłockiego, Warsza-
wa 2017, s. 849.
251  W myśl art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019, poz. 1505 ze zm.) Agencja realizuje również zadania 
zwłaszcza w zakresie dokonywania płatności na rzecz beneficjenta oraz dochodzenia należności  
z tytułu wypłaconych środków. Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.  
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 Agencja pełni funkcję akredytowanej agencji płatniczej.
252  Postanowienie SN z dnia 19 maja 2011 r., sygn. akt I KZP 3/11, Legalis nr 219205.
253  Art. 6 ust. 3 pkt 3 u.w.r.o.w.
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z przyjętej Konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. w spawie ochrony interesów 
finansowych Wspólnot Europejskich254, a także jej protokołów255. W Polsce 
to art. 297 § 1 k.k stanowi penalizację oszustwa gospodarczego mającego rów-
nież związek z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem funduszy europejskich. 

Problem związany z praktycznym stosowaniem art. 297 § 1 k.k. to wy-
kładnia pojęć w nim zawartych. Nie wszystkie pojęcia zostały bowiem zdefi-
niowane w kodeksie. Stwierdzić należy, iż dla popełnienia tego przestępstwa 
nie jest potrzebne wystąpienie jakiegokolwiek skutku, wystarczy złożenie 
wniosku o przyznaniu pomocy z EFRROW, do którego zostanie dołączony 
fałszywy dokument lub oświadczenie. Użyte w omawianym artykule sformu-
łowanie „przedkłada” wskazuje, że zachowanie wnioskodawcy może polegać 
tylko na działaniu256. Co więcej wystarczy samo przedłożenie dokumentu, 
niezależnie od tego, czy tym zachowaniem zostanie wyrządzona szkoda po 
stronie podmiotu udzielającego wsparcia unijnego257. Przedłożenie polegać 
więc będzie na dostarczeniu dokumentów aplikacyjnych związanych z fundu-
szami europejskimi wraz z niezbędnymi załącznikami, niezależnie od formy 
dostarczenia. 

Przedmiotem czynności wykonawczej jest dokument lub pisemne 
oświadczenie. Pojęcie dokumentu zostało zdefiniowane w art. 115 § 14 k.k., 
który stanowi, że dokument to każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik in-
formacji, z którym jest związane określone prawo albo który ze względu na za-
wartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności 
mającej znaczenie prawne. W związku z brakiem legalnej definicji oświad-
czenia stwierdzić należy, iż pojęcie „oświadczenia” powinno być rozumiane 
zgodnie z potocznym znaczeniem, jako wypowiedź osoby, która oświadcza 
coś we własnym imieniu. Niewątpliwie w odniesieniu do funduszy europej-
skich są to dokumenty niezbędne w procedurze wyboru beneficjentów, a tak-
że dokumentacja księgowa prowadzona przez beneficjenta w okresie realizacji 

254  Dz. U. C 316/48.
255  Np. akt Rady z dnia 27 września 1996 r. ustalający Protokół do Konwencji w sprawie 
ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz. U. C 313/01); akt Rady z dnia  
29 listopada 1996 r. ustalający, na podstawie art. K.3. Traktatu o Unii Europejskiej, Protokół  
w sprawie wykładni w trybie prejudycjalnym przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Eu-
ropejskich Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz. 
U. C 15/011); akt Rady z dnia 19 czerwca 1997 r. ustalający Protokół drugi do Konwencji  
w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz. U. C 221/02).
256  A. Michalska-Warias, Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, [w:] Kodeks karny. 
Komentarz, pod red. T. Bojarskiego, Warszawa 2016, s. 912.
257  M. Beska, Wyłudzenie dotacji jako oszustwo kapitałowe, „Przegląd Bezpieczeństwa We-
wnętrznego” 2011, nr 5, s. 199.
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działania PROW258. W szczególności są to takie dokumenty, jak: wniosek 
o przyznanie pomocy z EFRROW wraz z zestawieniem rzeczowo-finanso-
wym operacji, jak również dokumenty dołączone do wniosku jak np. miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu, ostateczna decyzja o środowiskowych uwarun-
kowaniach, interpretacja indywidualna dotycząca przepisów prawa podat-
kowego w sprawie możliwości odzyskania VAT, czy umowa o udzielenie 
zamówienia publicznego. Natomiast oświadczeniami są m.in.: informacja 
o ilości załączników do wniosku, oświadczenie dotyczące przetwarzania da-
nych osobowych podmiotu biegającego się o wsparcie, oświadczenie o tytule  
prawnym do nieruchomości na obszarze której realizowane będzie przedsięwzięcie,  
a także oświadczenie o kwalifikowalności VAT.

Dla popełnienia przestępstwa z art. 297 § 1 k.k. ważne jest to, aby przed-
stawiony dokument był podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę 
albo nierzetelny. Podrobiony dokument to taki, który imituje dokument au-
tentyczny. Muszą zostać zachowane pozory, że wynikające z dokumentu treści 
pochodzą od danego wystawcy. Czynność ta będzie polegać na kreacji całości 
lub części dokumentu, jak również na podpisaniu przez inną osobę259. Będzie 
to przykładowo decyzja o pozwoleniu na budowę potrzebna dla rozpoczęcia 
poddziałania „budowa lub modernizacja dróg lokalnych” wraz z nadrukowa-
ną pieczęcią i podrobionym podpisem starosty260. Natomiast przerobienie 
dokumentu polega na dokonaniu zmian w dokumencie autentycznym przez 
osobę do tego nieuprawnioną261. Przykładowo w decyzji o pozwoleniu na bu-
dowę zostanie poprawiona czarnym długopisem przez wnioskodawcę pomocy  
z EFRROW data wystawienia tego dokumentu. Nierzetelne są dokumenty lub 
pisemne oświadczenia, które zawierają nieprawdziwe lub niepełne informacje, 
a także które mogą sugerować stan rzeczy niezgodny z rzeczywistością262. Nie-
rzetelnym dokumentem będzie przedłożona decyzja o pozwoleniu na budowę, 

258  Sz. Kisiel, Nieprawidłowe wykorzystanie środków unijnych. Aspekty prawno-kryminologiczne,  
Olsztyn 2014, s. 172.
259  M. Klubińska, Przestępstwo oszustwa gospodarczego z art. 297 k.k., Warszawa 2014, s. 207.
260  Typowym przykładem na fałszerstwo dokumentów związanych z pozyskiwaniem środków 
unijnych jest coraz częściej spotykane przedstawianie podrobionego zaświadczenia z banku, sta-
nowiącego dowód na posiadane wymaganych środków własnych. 
261  M. Gałązka, Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, [w:] Kodeks karny. Komen-
tarz, pod red. A. Grześkowiaka, K. Wiaka, Warszawa 2019, s. 1334-1335.
262  M. Kulik, Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, [w:] Kodeks karny. Komentarz, 
pod red. M. Mozgawa, Warszawa 2019, s. 978. Wspomnieć wypada, iż pojęcie nierzetelności 
związane jest z treścią ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019, poz. 
351 ze zm.), w której art. 24 ust. 2 wskazuje, że księgi rachunkowe uznaje się za rzetelne, jeżeli 
dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty. 
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która nie jest decyzją ostateczną, nie uzyska takiego statusu na etapie składa-
nia uzupełnień do wniosku i istnieje obawa, że nie stanie się ostateczna nawet  
w momencie składania wniosku o płatność. Podrobiony, przerobiony, nierze-
telny, poświadczający nieprawdę dokument lub nierzetelne oświadczenie mu-
szą mieć istotny charakter, tj. ich przedstawienie stanowić będzie przeszkodę 
dla przyznania pomocy unijnej. Dla kryterium istotności ważny jest bowiem 
cel, jakiemu służyło złożone oświadczenie, czy dokument263.

W związku z tym, iż w Kodeksie karnym nie występuje legalna definicja 
dotacji, to należy ją rozumieć zgodnie ze znaczeniem, jakie jest jej nadane  
w gałęzi prawa, z której się wywodzi. Otóż zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotacje są to podlegające szczególnym 
zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na pod-
stawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na 
finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.  W doktrynie 
dominuje  pogląd, że na gruncie omawianego przepisu dotację należy rozu-
mieć szeroko, jako każde bezzwrotne świadczenie ze środków publicznych 
przyznawane na realizację określonego celu. Istotne jest to, że dotacja ma cha-
rakter publiczny i można ją wykorzystać jedynie w sposób ściśle określony 
przez dotującego264. O przyznanych środkach unijnych, w związku z art. 297 
§ 1 k.k. nie powinniśmy mówić jako o „dotacji”, ale o „podobnych świadcze-
niach pieniężnych na określony cel gospodarczy”265.

Wyłudzanie unijnych środków finansowych traktowane jest na gruncie 
prawa obowiązującego w Polsce jako przestępstwo z art. 286 § 1 k.k., naj-
częściej pozostające w zbiegu z występkiem z art. 297 § 1 k.k. Kumulatywny 
zbieg przepisów art. 297 § 1 k.k.  i art. 286 § 1 k.k. jest bowiem możliwy także  
w odniesieniu do dofinansowania z funduszy unijnych, które ze swojej istoty 
jest bezzwrotne. Zgodnie z art. 286 § 1 k.k. kto, w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia wła-
snym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyska-
nia błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działa-
nia, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jak słusznie 
zauważa Sąd Apelacyjny w Szczecinie „jeśli wprowadzenie w błąd określonego 

263  Wyrok SN z dnia 19 listopada 2004 r., sygn. akt III KK 81/04, Legalis nr 66673.
264  Zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 września 2007 r., sygn. akt V SA/Wa 495/07, 
Legalis nr 273139, wyrok NSA z dnia 17 września 2003 r., sygn. akt III SA 2916/01, Legalis 
nr 61650.
265  Zob. postanowienie SN z dnia 19 maja 2011r., sygn. akt I KZP 3/11, Legalis nr 319205.
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podmiotu prowadzi do uzyskania instrumentu wsparcia finansowego i nie to-
warzyszy temu zamiar wykorzystania środków finansowych niezgodne z ich 
przeznaczeniem, wówczas mamy do czynienia z występkiem z art. 297 § 1 k.k. 
Jeśli natomiast istnieje równolegle zamiar wykorzystania uzyskanych środków 
finansowych sprzecznie z celem, na który je przyznano, wówczas dodatkowo 
znajduje zastosowanie przepis art. 286 § 1 k.k.”266. Ponadto stwierdzić na-
leży, że art. 286 § 1 k.k. ma szerszy zakres stosowania, ponieważ nie wska-
zuje konkretnych sposobów na wprowadzenie określonego podmiotu w błąd,  
w przeciwieństwie do art. 297 § 1 k.k.267.

Celem działania sprawcy przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. jest osiągnięcie 
korzyści majątkowej, a więc uzyskanie środków pieniężnych z unijnego dofi-
nansowania, które przeznaczy na inny cel, niż ten określony np. we wniosku  
o dofinansowanie z EFRROW. Dla powstania tego przestępstwa niezbędne bę-
dzie wówczas wykazanie, że przykładowo wójt, burmistrz, czy prezydent mia-
sta zawierając umowę na budowę drogi gminnej, dofinansowanej ze środków 
z EFRROW, miał z góry powzięty zamiar niewywiązania się z tej umowy268. 

„Inną osobą”, o której mowa w art. 286 § 1 k.k. będzie Agencja Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz samorząd województwa, które to pod-
mioty są osobami prawnymi, ponieważ „inną osobą” może być osoba fizyczna, 
osoba prawna, ale także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej269.  

„Pojęcie rozporządzania ‘niekorzystnego’ ma – jak się przyjmuje – szeroki za-
kres znaczeniowy i obejmuje zarówno rzeczywisty uszczerbek w majątku pokrzyw-
dzonego – damnum emergens, jak i spodziewane utracone korzyści – lucrum ces-
sans”270. O niekorzystności rozporządzania mieniem przesądza ocena z punktu 
widzenia interesów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czy 
samorządu województwa, które straciłyby część środków pieniężnych, które 
mogłyby wypłacić innemu podmiotowi ubiegającemu się o pomoc unijną271. 

266  Wyrok SA w Szczecinie z dnia 26 stycznia 2017 r., sygn. akt II AKa 155/16, Legalis  
nr 1576612.
267  M. Wiśniewski, Prawnokarne aspekty wyłudzania dotacji Unii Europejskiej, „Zeszyty Praw-
nicze” 2017, nr 17.2, s. 152.
268  T. Oczkowski, Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, [w:] Kodeks karny. Komen-
tarz, pod red. V. Konarskiej-Wrzosek, Warszawa 2018, s. 1328.
269  B. Michalski, Przestępstwa przeciwko mieniu, [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz 
do artykułów 222-316, pod red. A. Wąska, Warszawa 2006, s. 1001.
270  L. Wilk, Przestępstwa przeciwko mieniu, [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komen-
tarz art. 222-316, pod red. M. Królikowskiego, R. Zawłockiego, Warszawa 2017, s. 733.
271  Nadmienić należy, iż powstanie szkody w mieniu nie jest warunkiem koniecznym uznania 
rozporządzenia mieniem za niekorzystne. Zob. postanowienie SN z dnia 27 czerwca 2001 r., 
sygn. akt V KKN 267/00, Legalis nr 326853.
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Oszustwo z art. 286 § 1 k.k wymaga albo wprowadzenia w błąd albo wy-
zyskania błędu albo niezdolności do należytego pojmowania przedsiębrane-
go działania. Wprowadzenie w błąd, czyli tzw. oszustwo czynne, oznacza, że 
przykładowo wójt, burmistrz, prezydent miasta jako beneficjent poddziałania 

„budowa lub modernizacji dróg lokalnych” swoimi podstępnymi zabiegami 
doprowadza do mylnego wyobrażenia o rzeczywistym stanie rzeczy, tj. o fak-
tycznej budowie drogi. Środkiem użytym przez organ wykonawczy gminy 
do wprowadzenia w błąd może być zarówno słowo, gest, jak również oczy-
wiście pismo. Wprowadzenie w błąd może też przybrać postać przemilczenia, 
a więc nieprzekazania informacji dotyczących prawdziwego stanu rzeczy272. 
Wyzyskanie błędu zaś, czyli oszustwo bierne, polegać będzie na wykorzystaniu 
przez organ wykonawczy gminy niezgodnych z rzeczywistością opinii, czy wy-
obrażeń podmiotu udzielającego wsparcia unijnego, przy jednoczesnym braku 
jakiejkolwiek aktywności ze strony wójta, burmistrza, prezydenta miasta do 
skorygowania tego błędnego wrażenia273. Niezdolność do należytego pojmo-
wania przedsiębranego działania raczej nie będzie dotyczyć wójta, burmistrza, 
prezydenta miasta jako beneficjenta pomocy unijnej, choć nie można tego  
w zupełności wykluczyć. Chodzi tu przede wszystkim o czynniki o charak-
terze endogennym, tj. wystąpienie choroby psychicznej, upośledzenia umy-
słowego, alkoholizmu, czy narkomanii, które powodują brak zdolności do 
prawidłowej oceny274.

Oczywiście fałszerstwa dokumentów z art. 297 § 1 k.k. i wykorzysty-
wanie uzyskanych środków pieniężnych niezgodnie z ich przeznaczeniem  
z art. 286 § 1 k.k. to główne przykłady wyłudzania środków unijnych, któ-
re w przypadku jednostek samorządu terytorialnego będących podmiotami 
ubiegającymi się o wsparcie EFRROW lub będących jego beneficjentami są 
najbardziej prawdopodobne. 

Wspomnieć wypada, że w przypadku osób fizycznych będących podmio-
tami wsparcia unijnego istnieje o wiele szerszy katalog popełnianych przez 
nich przestępstw karnych. Będzie to na pewno przestępstwo z art. 284 § 2 
k.k. dotyczące defraudacji świadczeń rzeczowych275. W przypadku niektórych 
działań beneficjenci otrzymują do użytku osobistego przedmioty, których 

272  M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, Przestępstwa przeciwko mieniu, [w:] Kodeks karny. Część 
szczególna. Tom II. Komentarz do at. 278-363, pod red. A. Zolla, Warszawa 2016, s. 288-289.
273  Wyrok SN z dnia 2 grudnia 2002 r., sygn. akt IV KKN 135/00, Legalis nr 5722.
274  G. Łabuda, Przestępstwa przeciwko mieniu, [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, 
pod red. J. Giezaka, Warszawa 2014, s. 1113.
275  Zgodnie z art. 284 § 2 k.k. kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega 
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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nie wolno im zbyć, zastawić ani zniszczyć. Niestety niektórzy z nich nie do-
trzymują tego zobowiązania. Innym przykładem przestępstwa popełnianego 
w celu otrzymania unijnego dofinansowania jest przestępstwo łapownictwa 
z art. 229 (tzw. łapownictwo czynne)276. Wysokie kwoty przyznawanych 
środków pieniężnych stanowią zachętę dla osób chcących „łatwym kosztem” 
uzyskać pieniądze z Unii Europejskiej277.

Wnioski

Rozwój obszarów wiejskich w Polsce nastąpił między innymi dzięki 
programom rozwoju obszarów wiejskich. Obecnie obowiązujący PROW jest  
w swojej istocie kontynuacją programu obowiązującego w poprzednim okresie 
programowania, aczkolwiek w porównaniu do poprzedniego programu zmia-
nie uległ katalog działań objętych dofinansowaniem. Zrezygnowano z działań 
mało efektywnych, jak np. renty strukturalne, a wprowadzono nowe działania, 
jak np. rolnictwo ekologiczne. Na podstawie przeprowadzonej analizy SWOT 
określone zostały działania, których beneficjentami mogą być m.in. jednost-
ki samorządu terytorialnego. Podstawą prawną podejmowanych działań jest 
przede wszystkim ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju  
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego  
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz jej rozporządzenia wykonawcze. 

Zakres obowiązków jaki ciąży na jednostce samorządu terytorialnego 
będącej beneficjentem pomocy unijnej zależy w dużej mierze od przedmiotu 

276  Zgodnie z art. 229 k.k. kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej 
osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji, podlega karze pozbawie-
nia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 3. Jeżeli sprawca czynu 
określonego w § 1 działa, aby skłonić osobę pełniącą funkcję publiczną do naruszenia przepi-
sów prawa lub udziela albo obiecuje udzielić takiej osobie korzyści majątkowej lub osobistej za 
naruszenie przepisów prawa, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 4.  Kto 
osobie pełniącej funkcję publiczną, w związku z pełnieniem tej funkcji, udziela albo obiecuje 
udzielić korzyści majątkowej znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 
do 12. § 5. Karom określonym w § 1–4 podlega odpowiednio także ten, kto udziela albo
obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w pań-
stwie obcym lub w organizacji międzynarodowej, w związku z pełnieniem tej funkcji. § 6. Nie 
podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1–5, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista 
albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniącą funkcję publiczną, a sprawca zawiadomił 
o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności 
przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział.
277  Zob. https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/aktualnosci_/6-mln-zlotych-lapowki-w-ari 
mr-za-unijne-doplaty/ [dostęp na dzień 01.12.2019 r.].
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podejmowanego działania. Konieczność realizacji nałożonych zobowią-
zań wynika zarówno z przepisów prawa unijnego, jak i krajowego (w tym 
również dokumentów niemających mocy bezpośrednio wiążącej, jak np. in-
strukcje wypełniania wniosków o dofinansowania, wytyczne w zakresie ubie-
gania się o środki pomocowe). Obowiązki ciążące na beneficjencie wsparcia  
z EFRROW mają różny charakter. Są to obowiązki o charakterze formalnym, 
finansowym, kontrolnym oraz informacyjno-promocyjnym. Należy podkre-
ślić, że gmina, powiat i województwa, jako beneficjenci wsparcia z EFRROW, 
mają takie same obowiązki jak inni beneficjenci. Mimo swojej pozycji ustrojo-
wej, nie zostały w żaden sposób zwolnione z nałożonych obowiązków.

Zdaniem Autorki, mnogość obowiązków, które beneficjent musi speł-
nić, aby otrzymać unijne dofinansowanie nie wskazuje na brak zaufania, czy 
surowość zarówno unijnego, jak i polskiego ustawodawcy, a raczej na jego 
ostrożność. Oczywiście istnieje pewna dysproporcja między obowiązkami be-
neficjentów a obowiązkami podmiotów instytucjonalnych, a niekiedy wręcz 
uprzywilejowana pozycja tych ostatnich. Ta nierówna pozycja stron umów 
o dofinansowanie stanowi pewną specyfikę dla postępowań w sprawie przy-
znania pomocy z EFRROW, bowiem mimo, iż umowa o dofinansowanie 
jest umową o charakterze cywilnoprawnym, to podmioty instytucjonalne 
mają silniejszą pozycję niż beneficjent. Stwierdzić należy, że bez względu na 
to, że podmioty instytucjonalne działają w sferze dominium, a ich pozycja 
jest zbliżona do organów administracji publicznej, to nie powinny korzystać 
ze szczególnej pozycji ustrojowej278. Beneficjenci zaś to niejednorodna grupa 
osób, o rożnym wieku, wykształceniu, doświadczeniu, pozycji, która wymaga 
pewnego usystematyzowania i narzucenia określonych wytycznych. Ustawo-
dawca nie mógł uprzywilejować jednostki samorządu terytorialnego mogącej 
być beneficjentem określonych działań PROW, ponieważ naruszyłby zasadę 
równego traktowania wszystkich beneficjentów unijnej pomocy, faworyzując 
jedną z grup. Niewątpliwie spełnienie wszystkich nałożonych na beneficjen-
tów obowiązków jest o wiele łatwiejsze dla jednostki samorządu terytorialne-
go niż dla osoby fizycznej, która nie jest profesjonalistą w obrocie. Jednakże  
w związku z tym, że beneficjent, zwłaszcza jednostka samorządu terytorialne-
go, realizując przedsięwzięcie dofinansowane ze środków z EFRROW dostar-
cza dóbr publicznych na obszarach wiejskich, to należałoby postulować do 
ustawodawcy o wyrównanie pozycji stron umowy przyznania pomocy, a także 

278  D. Łobos-Kotowska, Umowa przyznania pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich ... , s. 201.
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nałożenie na podmioty instytucjonalne dodatkowych zadań, które ułatwiłyby 
wykonywania zobowiązań przez beneficjenta. 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą być beneficjentami takich dzia-
łań i poddziałań jak: „transfer wiedzy i działalność administracyjna”, „budowa 
lub modernizacja dróg lokalnych”, „gospodarka wodno-ściekowa”, „inwesty-
cje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, kształtowanie przestrzeni publicznej 
oraz ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”, „inwestycje w rozwój 
obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”, „wsparcie na wdrażanie opera-
cji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, czy 

„inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promo-
cji lokalnych produktów”. Analizując powyższe działania stwierdzić należy, iż 
jednostki samorządu terytorialnego są dostarczycielami na obszarach wiejskich 
dóbr publicznych o charakterze społecznym, ekonomicznym, kulturowym  
i środowiskowym.

Wśród działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, których beneficjentem mogą być jednostki samorządu terytorialnego, 
najwięcej z nich skierowanych jest do gminy. Jest to wynik tego, że podsta-
wowym, ustawowym zadaniem gminy jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty 
samorządowej (potrzeb wspólnoty ludności obszarów wiejskich). Dlatego też 
ustawodawca umożliwił gminom otrzymanie dofinansowania unijnego na za-
dania, które są zadaniami własnymi i tak koniecznymi do zrealizowania. 

Mimo, iż gmina, powiat i województwo zostały powołane do wykony-
wania zadań publicznych, to jednak zaspokajając potrzeby społeczności lokal-
nych poprzez realizację zadań PROW, nie mogą być obojętne wobec zjawisk 
życia gospodarczego. Stwierdzić bowiem należy, że jednostki samorządu te-
rytorialnego jako podmioty prawa publicznego, mogą prowadzić działalność 
gospodarczą, która powinna być traktowana jako środek do osiągnięcia ce-
lów publicznych279. Dlatego też jednostki samorządu terytorialnego mogłyby 
podjąć działalność gospodarczą w sferze użyteczności publicznej i zrealizować 
działanie PROW. 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą wykonywać działania, dofinan-
sowane ze środków EFRROW, wynikające z zawartej umowy o przyznanie po-
mocy lub wydanej decyzji administracyjnej przyznającej pomoc, we własnym 
zakresie, przekazując realizację określonym podmiotom albo współdziałając  
z innymi podmiotami. Co więcej realizacja projektu EFRROW może nastąpić 

279  A. Matan, Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Prawo admini-
stracyjne w okresie transformacji ustrojowej, pod red. E. Knosali, A. Matana, G. Łaszczycy, Kra-
ków 1999, s. 236.
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w porozumieniu między samymi jednostkami samorządu terytorialnego. 
W takim przypadku jednostki te mogą otrzymać nawet dodatkowe punkty 
w postępowaniu dotyczącym rozpatrywania wniosków o dofinansowanie 
unijne, bowiem preferowane będą kompleksowe rozwiązania dotyczące okre-
ślonego działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Wybór podmiotu 
właściwego do realizacji przedsięwzięcia EFRROW wiązać się będzie z różną 
procedurą jego powołania (kwestia stosowania przepisów ustawy Prawo za-
mówień publicznych), a także innym rodzajem odpowiedzialności za podej-
mowane czynności.

Ustawodawca w ustawie o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich okre-
ślił w jakich formach prawnych organizowane jest wsparcie z EFRROW, tj. 
na podstawie umowy o przyznaniu pomocy lub na podstawie decyzji admi-
nistracyjnej. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego zasadą jest 
zawierana umowa o dofinansowanie. Jedynie w przypadku działania skie-
rowanego do jednostki samorządu terytorialnego jakim jest: „inwestycje  
w rozwój obszarów leśnych i poprawa żywotności lasów” wydawana jest 
decyzja administracyjna. Do postępowania w sprawie tego działania stosu-
je się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że ustawa  
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich stanowi inaczej. Przepisy u.w.r.o.w. 
modyfikują niektóre z zasad ogólnych wyrażonych w Kodeksie postępowa-
nia administracyjnego. Celem tych zmian było uproszczenie, usprawnienie 
i obniżenie kosztów prowadzonego postępowania. Taki zabieg wpisuje się 
w unijną koncepcję polegającą na stworzeniu mechanizmów gwarantujących 
szybkie, proste i gospodarne udzielanie pomocy finansowej w ramach Wspól-
nej Polityki Rolnej. 

Podejmowanie działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 wiąże się z odpowiedzialnością za wykonanie, niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie podjętego zadania. Wyraźnie zarysowana odpo-
wiedzialność ma wpływ na ostateczne rozliczenie się z przyznanych środków  
finansowych. W związku z tym, iż unijne dofinansowanie działa na zasadzie 
refundacji, jednostki samorządu terytorialnego otrzymują zwrot części kosz-
tów inwestycji EFRROW dopiero po jej zrealizowaniu i dopełnieniu wszyst-
kich obowiązków. Dlatego też odpowiedzialność jednostek samorządu tery-
torialnego ściśle związana jest z ryzykiem zarządzania środkami publicznymi 
będących w dyspozycji samorządów.

Umowa o dofinansowanie pomocy z EFRROW określa zakres odpowie-
dzialności beneficjenta za podejmowane przedsięwzięcie. Z jednej strony jest 
to niewątpliwie odpowiedzialność cywilnoprawna. Otóż jednostka samorządu 
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terytorialnego będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu EFRROW 
musi zadośćuczynić oczekiwaniom drugiej strony umowy, tj. samorządu woje-
wództwa. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego uchybia obowiązkom wy-
nikającym z zawartej umowy, tj. nie realizuje nałożonego na nią zobowiązania 
w całości lub części bądź też spełnia je w sposób nienależyty, to samorządowi 
województwa przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wynikającej z nie-
wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. 

Z drugiej strony jednostka samorządu terytorialnego jako beneficjent za-
dania PROW może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Środki 
pieniężne z Unii Europejskiej podlegają bowiem ochronie prawnokarnej na 
równi z dotacjami, czy subwencjami pochodzącymi ze środków krajowych. 
Weryfikacja składanych przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków  
o dofinansowanie, umów o dofinansowanie, czy wniosków o płatność polega 
na badaniu przedstawionych dokumentów. W związku z tym, iż podmioty 
przyznające pomoc unijną nie odwołują się do stanu faktycznego przedsię-
wzięcia EFRROW, tylko do składanych dokumentów, to często dochodzi do 
nadużyć z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. Przestępstwa te określane są mia-
nem oszustw kapitałowych, bowiem wpływają na sytuację finansową zarów-
no podmiotu przyznającego pomoc unijną, jak i samego beneficjenta działań 
PROW. Jednostki samorządu terytorialnego chcąc uzyskać dofinansowanie 
unijne lub w obawie przed utratą funduszy europejskich mogą posługiwać się 
dokumentami poświadczającymi nieprawdę, nierzetelnymi, czy czasami rów-
nież sfałszowanymi. Byłoby to bardzo niewłaściwe zachowanie samorządów, 
ponieważ jednostki te są podmiotami zaufania publicznego, dlatego też nie 
powinny dopuszczać do zaistnienia takich sytuacji.  

Umowa o przyznaniu pomocy z EFRROW wskazuje, że na beneficjen-
ta działań PROW mogą zostać nałożone kary administracyjne. Są to przede 
wszystkim kary za naruszenie przez jednostkę samorządu terytorialnego bę-
dącą beneficjentem wsparcia unijnego przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Załączniki do umowy zawierają również informacje o karach 
administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ra-
mach PROW. Ponadto jednostka samorządu terytorialnego za przedłożenie 
podrobionego dokumentu koniecznego do otrzymania funduszy europejskich, 
będzie pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Wszelkie niewłaściwe działa-
nie gminy, powiatu, czy województwa, czy nawet nie zachowanie ostrożności 
w podejmowanych czynnościach związanych z działaniem PROW pociągać 
za sobą będzie negatywne skutki finansowe. Skutki te nie tylko wpłyną na 
kondycję finansową jednostki samorządu terytorialnego, ale przede wszystkim 
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spowodują pogorszenie życia mieszkańców, a przez to ograniczenie w dostar-
czaniu dóbr publicznych wszelkiego rodzaju. 



175

ROZDZIAŁ III   
 

INSTRUMENTY PRAWNE 
JEDNOSTEK SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO STYMULUJĄCE 
ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

1. Instrumenty prawne o charakterze 
strategiczno-rozwojowym 

Realizacja polityki rozwoju obszarów wiejskich stanowi element szerszego 
systemu zarządzania rozwojem Polski. Istnieje ścisłe powiązanie strategicznych 
instrumentów planistycznych tejże polityki z systemem programowania roz-
woju kraju. Podstawowym dokumentem strategicznym polityki rolnej i roz-
woju obszarów wiejskich państwa jest „Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, 
rolnictwa i rybactwa 2030”, przyjęta przez Radę Ministrów uchwałą nr 123  
w dniu 15 października 2019 r.1 Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rol-
nictwa i rybactwa 2030 należy do strategii horyzontalnych i jest jedną ze stra-
tegii rozwoju, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju. Strategia ta zastępuje Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, 
rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 przyjętą uchwałą Rady Ministrów  
nr 163 z dnia 25 kwietnia 2012 r.2 

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 jest 
zgodna z krajowymi i międzynarodowymi dokumentami strategicznymi. Do 
dokumentów tych należy zaliczyć m.in.:

- Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020, z per-
spektywą do 2030 r. (będącą średniookresową strategią rozwoju Polski, 
przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r.);

1  Strategia weszła w życie z dniem 6 grudnia 2019 r. M.P. 2019, poz. 1150.
2  M.P. 2012, poz. 839.
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- strategie horyzontalne zintegrowane, tj. Krajową strategię rozwoju re-
gionalnego 2030 Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównowa-
żony, Strategię produktywności, Strategię Zrównoważonego Rozwoju 
Transportu do 2030 r., Politykę energetyczną Polski do 2040 r. (PEP 
2040), Strategię rozwoju kapitału ludzkiego, Strategię rozwoju kapitału 
społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność), Strategię Sprawne 
i Nowoczesne Państwo oraz Politykę ekologiczną państwa 2030 (PEP 
2030);
- Agendę na rzecz Zrównoważonego rozwoju 2030 (tzw. Agendę 2030, 
przyjętą w dniu 25 września 2015 r. w trakcie Szczytu Zrównoważonego 
Rozwoju w Nowym Jorku. Sygnatariusze rezolucji zobowiązali się do 
dążenia do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w jego trzech wymia-
rach – gospodarczym, społecznym i środowiskowym); 

- Europę 2020 – Strategię na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (będącą długookresową 
strategią rozwoju Unii Europejskiej na lata 2010-2020, zatwierdzo-
ną przez Radę Europejską w czerwcu 2010 r., zastępującą realizowaną  
w latach 2000-2010 strategię lizbońską). 

Znaczna część określonych w Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, 
rolnictwa i rybactwa 2030 działań zostanie sfinansowana ze środków Unii 
Europejskiej w ramach polityk wspólnotowych, których instrumenty realiza-
cyjne oraz sposób ich wdrażania regulują przepisy unijne i implementujące je 
przepisy krajowe. Dlatego też Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnic-
twa i rybactwa 2030 jest zgodna z celami polityk Unii Europejskiej, zwłaszcza 
Wspólnej Polityki Rolnej, a także celami Polityki Spójności. Ponadto Stra-
tegia jest zgodna z Umową Partnerstwa, która zakłada, iż ważnym obszarem 
wsparcia w ramach funduszy unijnych będą obszary wiejskie3.

Na kształt Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 
2030 wpływ miały także pozabudżetowe polityki Unii Europejskiej. Przede 
wszystkim pakiet klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej, przyjęty przez 
Radę Europejską w dniach 23 i 24 października 2014 r., który zakłada ogra-
niczenie do 2030 r. o co najmniej 40% emisji gazów cieplarnianych, w tym  
z sektora rolnictwa, w stosunku do poziomu z roku 1990. Co więcej istot-
ne były również przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

3  Przypomnieć należy, iż w 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, 
określającą strategię wykorzystania przez Polskę środków z Europejskich Funduszy Struktu-
ralnych i Inwestycyjnych (w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i wspólnej 
polityki rybołówstwa) w perspektywie programowania 2014-2020.
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„NEC” (ang. „National Emission Ceilings” – Dyrektywa o Krajowych Puła-
pach Emisji) z dnia 14 grudnia 2016 r., która zakłada, że do 2030 r. ma istot-
nie zmniejszyć się zanieczyszczenie powietrza w całej Unii Europejskiej.

Głównym celem Strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi, 
rolnictwa i rybactwa 2030 jest wzrost dochodów mieszkańców obszarów wiej-
skich przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekono-
micznym, środowiskowym i terytorialnym polskiej wsi. Cel główny będzie 
urzeczywistniany przez realizację celów szczegółowych, takich jak: zwiększenie 
opłacalności produkcji rolnej i rybackiej, poprawa jakości życia, infrastruktury 
i stanu środowiska, a także rozwój przedsiębiorczości, pozarolniczych miejsc 
pracy i aktywnego społeczeństwa. 

Nowe podejście do Wspólnej Polityki Rolnej zaproponowane przez Ko-
misję Europejską na lata 2021-2027 polega na objęciu wszystkich działań, 
zarówno płatności bezpośrednich, jak i Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, jednym programem strategicznym, w którym państwo członkowskie  
w oparciu o analizę SWOT określi zakres potrzeb i instrumentów interwencji 
niezbędnych do realizacji 9 unijnych celów, z uwzględnieniem uwarunkowań 
krajowych.

Za obszary wiejskie w Strategii uznano obszar kraju z wyłączeniem miast 
liczących powyżej 5000 mieszkańców. Stwierdzić należy, iż przyjęcie takiego 
założenia jest zgodne z rozporządzeniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
wdrażającymi poszczególne instrumenty wsparcia ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, których benefi-
cjentami mogą być jednostki samorządu terytorialnego. 

Obszarami wpływającymi na osiągnięcie celów strategii są: sprawne za-
rządzanie rozwojem, stabilne finansowanie rozwoju oraz trwała zdolność kre-
acji i uczenia się. W pierwszym z obszarów jednostki samorządu terytorialne-
go powinny regularnie monitorować jakość usług publicznych i jakość życia  
w celu lepszego dostosowania usług do sytuacji lokalnej i oczekiwań obywateli. 
W odniesieniu do drugiego obszaru, odpowiednia ilość środków pieniężnych 
pozwala jednostkom samorządu terytorialnego podejmować przedsięwzięcia 
mające na celu rozwój obszarów wiejskich. Strategia wskazuje na to, że oprócz 
finansów przeznaczonych na bieżące potrzeby, powinny znaleźć się środki, 
które należałoby przeznaczyć na inwestycje rozwojowe. Trzeci obszar to stwo-
rzenie przez gminę, powiat, czy województwo warunków do rozwoju edu-
kacji rolniczej i doradztwa. Ważny jest bowiem rozwój usług szkoleniowych  
i doradczych dla osób prowadzących rolniczą lub pozarolniczą działalność 
gospodarczą, właścicieli przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych, a także kadr 
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zarządzających podmiotami gospodarczymi. W omawianej Strategii wskaza-
no, że „niezbędne jest też wsparcie wiejskich JST <jednostek samorządu tery-
torialnego – przypis Autorki> w doskonaleniu metod zarządzania procesami 
rozwojowymi i zarządzania przestrzenią. Wsparcie to może przybierać różne 
formy oraz wykorzystywać elementy sieciowania (np. wspólna platforma za-
rządzająca programami szkoleniowymi i mentorskimi dla JST, upowszech-
nienie dobrych praktyk, wymiana doświadczeń i wzajemnego uczenia się  
w zakresie zarządzania i wdrażania polityki rozwoju na poziomie funkcjonal-
nym i lokalnym)”4.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęło, że rozwój regionalny 
rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce powinien zostać oparty na oddolnej 
analizie potrzeb rozwojowych przeprowadzonych w poszczególnych woje-
wództwach. Dlatego też zaczęto uchwalać regionalne strategie rozwoju ob-
szarów wiejskich, które zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju należałoby określić jako „inne strategie rozwoju”. Jest to np. Strategia 
Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 przyjęta 
uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/25/8/2016 z dnia 27 czerwca 
2016 r., czy Strategia Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich  
w Województwie Podkarpackim do 2030 r. przyjęta uchwałą nr 1/2019 Ze-
społu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju 
obszarów wiejskich w województwie podkarpackim z dnia 21 października 
2019 r. Regionalne strategie rozwoju obszarów wiejskich zawierają opis sy-
tuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich określonego województwa  
z analizą sytuacji pod kątem mocnych i słabych stron, analizę SWOT oraz 
opis obszarów wiejskich w ujęciu geograficznym. Określają także kierunki in-
terwencji i priorytety rozwoju obszarów wiejskich w danym województwie.

Strategie rozwoju są istotne z punktu widzenia rozdysponowania fun-
duszy unijnych. Zgodność przedsięwzięcia z istniejącą na danym terytorium 
strategią jest jednym z obligatoryjnych warunków, które musi spełnić wnio-
skodawca. Brak zgodności podejmowanej inwestycji z dokumentem strate-
gicznym skutkować będzie odmową przyznania pomocy unijnej. Instrukcja 
wypełniania wniosku o przyznanie pomocy z EFRROW wskazuje, że doku-
mentem strategicznym dotyczącym obszaru, na którym jest planowana reali-
zacja operacji, określającym obszary i cele lokalnej polityki rozwoju może być 
np. strategia rozwoju określonej jednostki samorządu terytorialnego, czy plan 

4  https://www.gov.pl/attachment/4777e588-3d71-4e91-b886-5c4f2b4ef1eb [dostęp na dzień: 
 23.12.2019 r.].
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rozwoju miejscowości. Dopuszcza się również zaktualizowane plany odnowy 
miejscowości, które będą obejmowały realizację danej operacji w zaplanowa-
nym we wniosku terminie. Z przedłożonej dokumentacji strategicznej musi 
wynikać, że operacja wpisuje się w szerszy kontekst związany z rozwojem da-
nego obszaru, a wnioskodawca traktuje ją priorytetowo i nie jest to inwestycja 
ad hoc. Wnioskodawca powinien dostarczyć dokument strategiczny w wersji 
elektronicznej (płyta CD), ewentualnie wyciągi lub wypisy, wydruki ze stro-
ny internetowej zawierające link (adres) do strony internetowej, na podstawie 
których będzie można jednoznacznie potwierdzić odniesienie do planowanej 
operacji w tych dokumentach.

2. Instrumenty prawne  
o charakterze przestrzennym

„Z wykorzystywaniem przestrzeni związane są podstawowe pojęcia: planowa-
nie przestrzenne, gospodarka przestrzenna i zagospodarowanie przestrzenne oraz 
zarządzanie przestrzenią i polityka przestrzenna”5. Wszystkie te pojęcia łączy 
konieczność określania zasad związanych z użytkowaniem przestrzeni, a tak-
że podejmowania właściwych decyzji przez organy samorządu terytorialnego6. 
Podstawowym celem bowiem kształtowania przestrzeni jest zachowanie ładu 
przestrzennego7, natomiast celami uzupełniającymi są: dążenie do wyrównania 
poziomu życia, ochrona środowiska i krajobrazu kulturowego, ochrona 
gruntów rolnych i leśnych, a także stwarzanie odpowiednich warunków dla 
racjonalnego gospodarowania ograniczoną przestrzenią8. Niestety w prakty-
ce planowanie przestrzenne sprowadza się jedynie do wskazywania terenów 

5  B. Baran-Zgłobicka, Środowisko przyrodnicze w zarządzaniu przestrzenią i rozwojem lokalnym 
na obszarach wiejskich, Lublin 2017, s. 151.
6  W Polsce planowaniem przestrzennym nie zajmuje się tylko samorząd terytorialny, bowiem 
system planowania przestrzennego jest trójszczeblowy. Na poziomie krajowym funkcjonuje 
koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju uchwalana przez Radę Ministrów. Na po-
ziomie województwa obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego województwa, który 
uchwala sejmik województwa. Natomiast na poziomie gminy – studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego, które uchwala rada gminy. Samorząd powiatowy nie kreuje polityki przestrzennej, 
dokonuje jedynie analiz i studia z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się 
do obszaru powiatu.
7  Pojęcie ładu przestrzennego zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym przez ład przestrzenny należy rozumieć takie 
ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowa-
nych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, śro-
dowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.
8  M. Szaja, Polityka przestrzenna w procesie kreowania zrównoważonego rozwoju na poziomie 
lokalnym, Szczecin 2016, s. 73.
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inwestycyjnych. Problem ten dotyczy przede wszystkim obszarów wiejskich, 
gdzie zdecydowanie zbyt wiele terenów przeznacza się pod zabudowę. Samo-
rządy gminne, szczególnie te małe, wiejskie, nie są właściwie przygotowane 
do oceny potrzeb i możliwości rozwoju przestrzennego własnej jednostki  
w długim okresie czasowym, ponieważ z uwagi na ograniczone środki finanso-
we, funkcjonują w perspektywie jednego roku budżetowego. 

Regulacje prawne odnoszące się do zagospodarowania przestrzennego 
obszarów wiejskich w Polsce budzą wiele wątpliwości9. Otóż problematyka 
prawna dotycząca polityki przestrzennej obszarów wiejskich nie obejmuje je-
dynie uregulowań wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym10, ale także regulacje prawne odno-
szące się do np. ochrony gruntów rolnych i leśnych, hodowli roślin, zwierząt, 
melioracji, instrumentów prawno-finansowych występujących w rolnictwie 
i działalności pozarolniczej11. Przepisy prawne odnoszące się do planowania 
przestrzennego na obszarach wiejskich mają wpływ na kształtowanie infra-
struktury wiejskiej, organizowanie produkcji rolniczej, przeobrażenia struk-
tury obszarowej i użytkowej gruntów, ochronę przyrodniczych walorów 
obszarów wiejskich. W swoim założeniu powinny zapewniać ochronę przed 
nadmierną urbanizacją i uprzemysłowieniem12. 

Na wstępie należy zaznaczyć, iż przepisy prawne dotyczące planowa-
nia przestrzennego, nie tylko w zakresie pojęciowym, nie są kompatybilne  
z przepisami prawa dotyczącymi obszarów wiejskich. Oczywiście Unia Eu-
ropejska nie ingeruje bezpośrednio w zagospodarowanie przestrzenne krajów 
członkowskich, ale w wielu kwestiach wpływa na rozwiązywanie problemów 
przestrzennych poprzez polityki sektorowe np. politykę rolną13. Od 1 maja  
2004 r., czyli od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, funk-
cjonują programy mające na celu rozwój obszarów wiejskich14. W każdym  

9  Nadmienić należy, iż P. Czechowski i A. Niewiadomski zwracają uwagę na kolizje aktów 
związanych z planowaniem przestrzennym z aktami dotyczącymi ochrony przyrody. Więcej na 
ten temat zob. P. Czechowski, A. Niewiadomski, Ochrona przyrody w planowaniu przestrzen-
nym w rolnictwie, SIA 2016, t. XIV, s. 212.
10  Dz. U. z 2020, poz. 293 ze zm., dalej u.p.z.p.
11  P. Czechowski, M. Budzikowski, Ład przestrzenny a ograniczenia prawa własności właściciela 
nieruchomości rolnej, [w:] Współczesne problemy prawa rolnego i cywilnego, pod red. D. Łobos-

-Kotowskiej, P. Gały, M. Stańko, Warszawa 2018, s. 69.
12  T. Kurowska, Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich, [w:] Prawo rolne, pod red.  
P. Czechowskiego, Warszawa 2017, s. 366-367.
13  B. Baran-Zgłobicka, Środowisko przyrodnicze w zarządzaniu przestrzenią i rozwojem 
lokalnym na obszarach wiejskich ... , s. 164.
14  Nadmienić należy, iż już w okresie przedakcesyjnym istniały programy mające na celu roz-
wój polskich obszarów wiejskich m.in. Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich, czy program 
SAPARD.
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z tych programów (Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i mo-
dernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, Plan Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, Program Rozwoju Obszarów 
wiejskich na lata 2007-2013, a także Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020) ustawodawca posługuje się zwrotem „obszary wiejskie”. 
Natomiast w systemach planowania przestrzennego używane są pojęcia: „grun-
tów rolnych”, „rolniczej przestrzeni produkcyjnej”, „wiejskich obszarów funk-
cjonalnych”, czy „obszarów wymagających zmiany przeznaczenia gruntów 
rolnych”. Wobec tak przyjętego nazewnictwa należy stwierdzić, iż koncepcja 
wielofunkcyjnego rozwoju „obszarów wiejskich” nie znajduje zastosowania  
w polityce przestrzennej kraju. A obszary wiejskie nie stanowią wyodrębnionej 
kategorii planistyczno-przestrzennej15. Oczywiście włączenie obszarów wiej-
skich w zasięg istniejącego planowania przestrzennego to problem bardziej 
złożony niż planowanie przestrzenne w gminach miejskich16.

Proces planowania przestrzennego jest ze swojej natury konfliktogenny, 
ponieważ uczestniczą w nim podmioty o rożnych interesach17. Konflikt intere-
sów może polegać na działaniach wzajemnie wykluczających się albo przeszka-
dzających sobie18. Natomiast w procesie planowania przestrzennego możliwe 
jest pogodzenie interesu publicznego z interesem indywidualnym beneficjen-
tów PROW19. Co w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, będących 
jedną z kategorii beneficjentów środków z EFRROW, jest nad wyraz proste, 
ponieważ jednostki te działają w interesie publicznym i dążą do dostarczania 
mieszkańcom i osobom przebywającym na obszarach wiejskich, odpowiedniej 
ilości i jakości dóbr publicznych. Gmina, powiat i województwo są podmiota-
mi publicznymi, które planując inwestycje finansowane z EFRROW, wypeł-
niają tym samym nałożone na nie zadania ustawowe. 

Podkreślić należy, iż kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzen-
nej jest zadaniem własnym gminy, ale niemieszącym się w pojęciu gospo-
darki komunalnej. Zadanie to nie odpowiada bowiem formom i sposobom 

15  S. Prutis, Instrumenty planowania przestrzennego w rolnictwie (założenia modelowe a rzeczy-
wistość), SIA 2012, t. X, s. 41. 
16  Por. W. Pańko, Własność gruntowa w planowanej gospodarce przestrzennej. Studium prawne, 
Katowice 1978, s. 99.
17  B. Baran-Zgłobicka, Środowisko przyrodnicze w zarządzaniu przestrzenią i rozwojem lokalnym 
na obszarach wiejskich ... , s. 165.
18  A. Niewiadomski, Publicznoprawny i prywatnoprawny konflikt interesów na przykładzie Euro-
pejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, Warszawa 2017, s. 58.
19  Więcej na temat relacji między interesem publicznym a interesem indywidualnym zob.  
M. Woźniak, Interes publiczny i interes indywidualny w planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, Opole 2018, s. 73-95.
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prowadzenia gospodarki komunalnej. Organy gminy przyjmują w tym za-
kresie akty prawne, jak np. miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go oraz dokumenty strategiczne, jak np. studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, wydają decyzje administracyjne, jak np. 
decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także doko-
nują analiz, służących planowaniu przestrzennemu20. Natomiast powiat nie 
jest podmiotem kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej. Może on 
prowadzić jedynie analizy i studia z zakresu zagospodarowania przestrzennego. 
Województwo zaś uchwala plan zagospodarowania przestrzennego wojewódz-
twa. Zgodzić należy się z Joanną Jagodą, iż: „ (...) ustawodawca przyjął uzna-
waną powszechnie w państwach Unii Europejskiej koncepcję trzech podstawo-
wych poziomów planowania przestrzennego (tj. planowania ogólnopaństwowego, 
regionalnego i gminnego), nadając jednocześnie działaniom na szczeblu powiatu 
charakter komplementarny (...)”21.  

Jak już wskazywano, jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać 
się o dofinansowanie ze środków z EFRROW i stać się beneficjentem określo-
nych działań PROW. Rozporządzenia wykonawcze wdrażające poszczególne 
instrumenty wsparcia PROW określają warunki uzyskiwania pomocy. Jed-
nym z tych warunków jest zgodność podejmowanego przedsięwzięcia z przyję-
tym zagospodarowaniem terenu. Jest to wymóg, którego niespełnienie będzie 
skutkować odmową przyznania pomocy. Oczywiście podmiot ubiegający się  
o przyznanie pomocy z EFRROW nie jest zobowiązany do opracowania do-
datkowych dokumentów planistycznych na potrzeby ubiegania się o przyzna-
nie pomocy. Niektóre z poddziałań, których beneficjentem może być gmina, 
czy powiat jak np. „inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane prze-
znaczone na cele promocji lokalnych produktów”, czy „gospodarka wodno-

-ściekowa” mają być zgodne z ustaleniami miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego, o ile zostały sporządzone, albo decyzji ostatecznej 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ile uzyskanie tej de-
cyzji było wymagane. W przypadku działania „scalania gruntów” – usytu-
owanie gruntów przeznaczonych na cele inne niż rolne w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu –  

20  C. Banasiński, K. Jaroszyński, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2017, 
s. 32.
21 Nadmienić należy, iż na poziomie krajowym to Rada Ministrów przyjmuje koncepcję prze-
strzennego zagospodarowania kraju, a na poziomie obszaru metropolitalnego politykę prze-
strzenną kształtuje związek metropolitalny, jeśli został utworzony. Zob. J. Jagoda, Podział kom-
petencji między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie planowania i zagospodarowania 
przestrzennego, SIA 2017, t. XV, s. 29.
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w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny. Natomiast inne poddziałanie PROW, jak np. „budowa lub modernizacja 
dróg lokalnych” ma zostać uwzględnione w dokumencie planistycznym. Wska-
zać należy, iż ustawodawca w rozporządzeniu odnoszącym się do powyższego 
poddziałania nie doprecyzował czym jest „dokument planistyczny”. Dlatego 
w tym miejscu należałoby zastanowić się, czy decyzja o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej lub plan urządzeniowo-rolny mógłby być dokumentem 
planistycznym w przypadku ubiegania się o dofinansowanie poddziałania „bu-
dowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą,  
w tym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 marca  
2012 r., zgodnie z którym, „budowa drogi możliwa jest zarówno na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199), jak i na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t .j. Dz. U. z 2013 r. poz. 
687).  Jeżeli jednak inwestor występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia  
w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwesty-
cji w zakresie dróg publicznych, to organy właściwe w sprawie wydawania 
zezwoleń na realizację inwestycji drogowej nie dokonują oceny zamierzenia 
inwestycyjnego przez pryzmat przepisów ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, w tym nie ustalają, czy na danym terenie obowiązuje 
plan miejscowy i nie badają zgodności planowanej inwestycji drogowej z usta-
leniami obowiązującego na danym terenie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego. Wprawdzie decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej może dotyczyć drogi przewidzianej w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego, lecz w takim przypadku inwestor musi załączyć do 
wniosku całą dokumentację planistyczno-projektową przewidzianą przepisami 
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., gdyż nie może w tym względzie odwołać 
się do ustaleń planu miejscowego”22. Co więcej zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych w sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogo-
wej nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

22  Wyrok NSA z dnia 27 marca 2012 r., sygn. akt II OSK 208/12, Legalis nr 778082. Zob. 
również wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2018 r., sygn. akt VII SA/Wa 1424/18, 
Legalis nr 778082; wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 października 2017 r., sygn. akt VII SA/
Wa 106517, Legalis nr 1755478; wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 maja 2017 r., sygn. akt VII 
SA/Wa 2933/16, Legalis nr 1611471; wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 grudnia 2016 r., sygn. 
akt VII SA/Wa 1967/16, Legalis nr 1592646.
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Ustawa ta przewiduje uproszczony tryb postępowania w sprawach admini-
stracyjnych. Ponadto stanowi narzędzie prawne uproszczenia procedur two-
rzenia dróg publicznych w miejscach, gdzie istnieje społeczne oczekiwanie 
ich budowy. Niewątpliwie gmina, czy powiat starając się o dofinansowanie 
z EFRROW na budowę, przebudowę lub zmianę nawierzchni m.in. drogi 
gminnej, czy powiatowej, dążąc do szybkiego zaspokojenia potrzeb wspólnoty 
samorządowej, mogą wybrać tryb ustawy o szczególnych zasadach przygoto-
wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

W związku z powyższym skoro ustawodawca w rozporządzeniu wyko-
nawczym odnoszącym się do poddziałania „budowa lub modernizacja dróg 
lokalnych” nie doprecyzowuje, czym jest dokument planistyczny, a instruk-
cja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wskazująca, iż dokumentem 
planistycznym powinno być studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) ma jedynie 
charakter pomocniczy, a nie prawnie obowiązujący, więc wydaje się zatem, iż 
dołączenie do wniosku decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
nie powinno być powodem do odmowy przyznania pomocy.

Co w sytuacji natomiast, gdy gmina lub powiat wnioskując o przyzna-
nie pomocy na „budowę lub modernizację dróg lokalnych” jako dokument 
planistyczny przedstawi plan urządzeniowo-rolny? Do tej pory nie przyjęto 
aktu prawnego regulującego problematykę planu urządzeniowo-rolnego.  
W związku z tym gminy nie mają obowiązku jego uchwalania23. Jednakże za-
kres jego tematyki i poruszanych zagadnień traktujący w sposób kompleksowy 
przestrzeń wiejską, daje szerokie możliwości wykorzystania24. Plan urządze-
niowo-rolny gminy jest opracowaniem planistycznym, określającym działania, 
które mają na celu poprawę warunków życia na obszarach wiejskich, ochronę 
i kształtowanie środowiska naturalnego, a także wskazującym źródła pozyska-
nia pomocy finansowej na realizację założonych przedsięwzięć, zarówno ze 
środków krajowych, jak również z środków unijnych25. Plan urządzeniowo-
-rolny uwzględnia również analizę rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Jest to 

23  Podstawę prawną uchwalenia planu urządzeniowo-rolnego stanowi art. 18 ust. 2 pkt 6 
u.s.g., zgodnie z którym rada gminy uchwala programy gospodarcze, a plan urządzeniowo-rol-
ny niewątpliwie należy do tej kategorii. Plan urządzeniowo-rolny został przyjęty np. w gminie 
Bogatynia, Radków, Ciepłowody, Oława, Oleśnica, Krośnice, Pęcław, Radwanice. 
24  Źródło: http://biurogeodezji.internetdsl.pl/zalaczniki/korelacja.doc [dostęp na dzień 
11.12.2018 r.]. Warto zwrócić uwagę, iż na temat zalet uchwalania planów urządzeniowo-rol-
nych wypowiadał się Walerian Pańko. 
25  Źródło: http://wgik.dolnyslask.pl/a.-plany-urzadzeniowo-rolne-gmin [dostęp na dzień 
11.12.2018 r.].
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opracowanie, które ma wpłynąć na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów 
wiejskich. Składa się z części opisowej, tabelarycznej i kartograficznej. Zawar-
te w nim ustalenia mogą być pomocne dla gminy w zakresie przygotowania 
własnych opracowań programowych, planistycznych i projektowych26. Można 
więc stwierdzić, że plan urządzeniowo-rolny jest uzupełnieniem i uszczegó-
łowieniem strategii rozwoju gminy, studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy ze środków z EFR-
ROW, jak już wcześniej wskazano, jest dokumentem pomocniczym, który 
nie jest w stanie rozwiać wszelkich wątpliwości. Jeśli więc gmina załączy do 
wniosku o przyznanie pomocy na poddziałanie „budowa lub modernizacja 
dróg lokalnych” plan urządzeniowo-rolny, to przy analizie dokumentacji pla-
nistyczno-strategicznej gminy można go potraktować pomocniczo. Natomiast  
w związku z tym, iż jest to dokument wewnętrzny gminy i nie ma charakte-
ru powszechnie obowiązującego, to wydaje się, iż nawet przy spełnieniu po-
zostałych kryteriów, nie powinien być uznany jako podstawowy dokument 
planistyczny.  

Na potwierdzenie faktu, że planowana inwestycja zlokalizowana jest na 
obszarze, który w dokumencie planistycznym został wyznaczony pod taką 
inwestycję, wnioskodawca, którym jest określona jednostka samorządu tery-
torialnego, może przedstawić wydruk ze strony internetowej zawierający link 
(adres) do strony www (np. do strony Biuletynu Informacji Publicznej) oraz 
datę wydrukowania. Oczywiście wnioskodawca nie musi przedstawiać całego 
dokumentu planistycznego, a tylko ten fragment dokumentu, który zawiera 
informacje dotyczące planowanej inwestycji. Ponadto dopuszcza się złożenie 
dokumentacji w postaci elektronicznej np. zapisanej lub zeskanowanej na no-
śniku CD. 

2.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy fundamentem polityki gospodarki gruntami

Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę zagospodaro-
wania przestrzennego w Polsce jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa ta nie poświęca większej 
uwagi „obszarom wiejskim”, ponadto ma do nich ograniczone zastosowanie. 

26  Źródło: http://dbgitr.pl/prace-urzadzeniowo-rolne/plany-urzadzeniowo-rolne [dostęp na 
dzień 11.12.2018 r.].
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Podkreślić należy, iż u.p.z.p. nie posługuje się pojęciem obszarów wiejskich.
Jedną z form realizacji obowiązku prowadzenia polityki przestrzennej 

przez samorządowe władze lokalne jest studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium uchwala rada gminy27. 
Jest to akt o charakterze ogólnym, wyznaczającym kierunki zagospodarowania 
gminy. Z założenia ma być aktem elastycznym, który jednak zawiera nieprze-
kraczalne ramy dla swobody planowania przestrzennego. Postanowienia stu-
dium mają charakter kierunkowy i celowościowy28. Istotne jest to, że ustalenia 
studium związane są z warunkami lokalnymi istniejącymi w gminie. Inne pro-
blemy związane z przestrzenią będą w gminie miejskiej, a inne – w wiejskiej. 

Studium pełni funkcję koordynującą ustalenia przyszłych planów miej-
scowych, a zatem zawiera wytyczne do planowania miejscowego dostosowane 
do potrzeb gminy jako całości29. Głównym celem gminy jest jej rozwój, przy 
uwzględnieniu jej specyficznych uwarunkowań jakie posiada gmina wiejska, 
czy gmina miejsko-wiejska. Dlatego też postanowienia studium powinny wy-
znaczać konkretne dyrektywy na przyszłość, mające na celu zrównoważony 
rozwój gmin, zwłaszcza wiejskich i miejsko-wiejskich30. Studium pełni rów-
nież funkcję promocyjną polegającą na wskazaniu obszarów atrakcyjnych re-
kreacyjnie, turystycznie, czy inwestycyjnie.

Studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych gmi-
ny. Nie można więc uchwalić studium tylko dla jej części. Co więcej nie moż-
na stworzyć jednego studium dla większej liczby gmin, co być może byłoby 
korzystniejsze dla mniejszych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich usytuowa-
nych blisko siebie31.

Istotne jest to, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy nie jest aktem prawa miejscowego, a aktem prawa 

27  Zgodnie z art. 9 ust. 2 u.p.z.p. wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza studium 
zawierające część tekstową i graficzną, uwzględniając zasady określone w koncepcji przestrzen-
nego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania prze-
strzennego województwa, ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego związku metropolitalnego oraz strategii rozwoju gminy, o ile gmina dysponuje 
takim opracowaniem.
28  Z. Niewiadomski (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa 
2011 , s. 80-83.
29  Zob. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 23 stycznia 2014 r., sygn. akt II SA/Wr 768/13, 
Legalis nr 981405.
30  Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 11 lutego 2015 r., sygn. akt II SA/Wr 727/14, Legalis 
nr 12775543.
31  T. Filipowicz, Planowanie przestrzenne w gminie, [w:] Ustawa o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, Komentarz, pod red. A. Plucińskiej-Filipowicz, M. Wierzbowskiego, 
Warszawa 2014, s. 95-96.
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wewnętrznego32.  Jednakże dwa rozporządzenia wykonawcze uszczegóławiają-
ce warunki uzyskania pomocy z EFRROW, których beneficjentem może być 
szeroko rozumiany samorząd terytorialny, wskazują, iż planowana inwestycja 
powinna być zgodna m.in. z ustaleniami studium. 

Pierwsze z nich, tj. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyzna-
wania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów”  
w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, moder-
nizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wskazuje, że planowana opera-
cja musi spełnić kilka wymogów. Jednym z tych wymogów jest sporządzenie  
w formie opisowej i graficznej założenia do projektu scalenia zawierającego 
analizę istniejącego stanu oraz kierunki proponowanych zmian, w szczegól-
ności: usytuowanie gruntów przeznaczonych na cele inne niż rolne w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego 
planu – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy. Wskazać należy, iż studium jest aktem obligatoryjnym, natomiast 
plan miejscowy ma charakter fakultatywny.

Drugie rozporządzenie, tj. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub 
modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w  oszczędza-
nie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 zobowiązuje beneficjenta do tego, że planowana budowa lub moderni-
zacja drogi lokalnej musi być zgodna z „dokumentem planistycznym”. Tym 
dokumentem planistycznym może być m.in. studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Powyższe inwestycje, które zostaną dofinansowane ze środków z EFR-
ROW, mogą zostać rozmieszczone i zrealizowane na podstawie ustaleń stu-
dium. Natomiast ustalenia studium nie powinny do tego uprawniać, ponieważ 
studium nie zawiera przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Jest to je-
dynie akt planistyczny, który przedstawia uwarunkowania faktyczne i prawne 
terenu oraz określa dopuszczone przez władze gminy kierunki przeznaczenia 

32  Art. 9 ust. 5 u.p.z.p.
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terenu33. Co więcej studium powinno wiązać jedynie organy we własnym sys-
temie organizacyjno-planistycznym, a nie kształtować bezpośrednio sytuację 
podmiotu trzeciego34. Dlaczego więc ustawodawca w aktach prawnych od-
noszących się do przyznawania pomocy z EFRROW dopuszcza możliwość 
usytuowania przedsięwzięcia na podstawie postanowień studium? Wydaje się, 
że ustawodawca „wyszedł o krok za daleko” wprowadzając takie rozwiązanie. 
Nie jest bowiem dopuszczalne umieszczanie w studium ustaleń, które będą 
stanowiły podstawę do zawierania umów, czy wydawania decyzji administra-
cyjnych35. A spełnienie przez określoną jednostkę samorządu terytorialnego 
(podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie) wymogów umieszczonych  
w rozporządzeniu dotyczącym warunków i trybu przyznawania pomocy w ra-
mach poszczególnych instrumentów wsparcia PROW i wniosku o przyznanie 
pomocy powoduje zawarcie umowy o przyznanie pomocy z EFRROW lub 
wydanie decyzji administracyjnej. 

Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności 
m.in. ze stanu rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Rolnicza przestrzeń pro-
dukcja nie została zdefiniowana ani w u.p.z.p. ani w żadnym innym akcie 
prawnym. W doktrynie wskazuje się, że rolnicza przestrzeń produkcyjna jest 
to przestrzeń, która została przeznaczona do rolniczego użytkowania. Jest to 
więc określony grunt rolny, na którym może być prowadzona działalność 
rolnicza. W odniesieniu do klasyfikacji gruntów rolnych należałoby odwołać 
się do ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych36. 
Ustawa ta wskazuje m.in., że gruntem rolnym są grunty sklasyfikowane  

33  Zob. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 20 lutego 2018 r., sygn. akt II SA/ Ol 750/17, Legalis 
nr 1741735.
34  W jednym z wyroków Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził ponadto, że „zapisy stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie są "przepisami o pla-
nowaniu przestrzennym" w rozumieniu art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 października  
1974 r. Prawo budowlane, gdyż studium nie jest aktem prawa miejscowego (art. 9 ust. 5 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), zatem jego ustalenia nie mogą bezpośred-
nio kształtować zabudowy na danym terenie. Poza tym studium nie zawiera stricte przepisów 
prawnych, jego ustalenia mają formę opisową” (wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2016 r., sygn. akt 
II OSK 1956/14, Legalis nr 1510760).
35  Zob. wyrok NSA z dnia 1 czerwca 2016 r., sygn. akt II OSK 2345/14, Legalis nr 1511141.
36  Art. 2 ust. 1 stanowi, że gruntami rolnymi, w rozumieniu ustawy, są grunty: 1) określone 
w ewidencji gruntów jako użytki rolne; 2) pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wod-
nymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa; 3) pod wchodzącymi w skład gospodarstw 
rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie 
produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu; 4) pod budynkami i urządzeniami 
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w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne.37 Użytki rolne mogą być 
oczywiście zabudowane lub niezabudowane. 

Wskazać należy, iż pojęcie obszaru wiejskiego jest pojęciem o wiele szer-
szym niż pojęcie rolniczej przestrzeni produkcyjnej38. Dlatego też należało-
by postulować zmianę sformułowania zawartego w studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z „rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej” na „obszar wiejski”. Wniosek taki wynika z analizy modelu pla-
nowania przestrzennego, który jest przestarzały w stosunku do europejskiego 
modelu, który nie tylko dąży do rozwoju rolnictwa (rozwoju monofunkcyj-
nego), ale do całościowego rozwoju obszarów wiejskich (rozwoju wielofunk-
cyjnego).  Współczesna ludność wiejska nie zajmuje się tylko rolnictwem, ale 
też działalnością pozarolniczą, ekologiczną, agroturystyką i wieloma innymi 
aktywności niezwiązanymi stricte z rolnictwem. Odzwierciedleniem tego jest 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który dofinanso-
wuje zarówno działalność rolniczą, jak np. systemy jakości produktów rolnych, 
tworzenie grup i organizacji producentów, jak również działalność związaną 
np. z poprawą żywotności lasów, czy odnową wsi na obszarach wiejskich. Co 
więcej można uzyskać premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej39.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 3 u.p.z.p. w planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza wymagania ochrony środowiska,  
w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych. Zatem 

37  Więcej na temat ewidencji gruntów i budynków zob. M. Krzysztofik, Problematyka 
prawna ewidencji gruntów i budynków w kontekście prawidłowej klasyfikacji gruntów rolnych, 
SIA 2016, t. XIV, s. 175-189. służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział 
specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku do-
chodowym od osób prawnych; 5) parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami 
śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi; 
6) rodzinnych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych; 7) pod urządzeniami: melioracji 
wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanali-
zacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi; 8) zrekultywo-
wane dla potrzeb rolnictwa; 9) torfowisk i oczek wodnych; 10) pod drogami dojazdowymi do 
gruntów rolnych (Dz. U. z 2017, poz. 1161 ze zm.)
38  T. Kurowska, Własność gruntowa a planowanie przestrzenne w dorobku naukowym Profesora 
Waleriana Pańki, SIA 2012, t. X, s. 23.
39  Załącznik do rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 25 lipca 2016 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na 
operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Po-
moc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016, 1196 ze zm.) 
określa 405 kodów PKD działalności pozarolniczej, wśród których można wyróżnić m.in. od-
prowadzanie i oczyszczanie ścieków, hotele i podobne obiekty zakwaterowania, naprawa i kon-
serwacja maszyn, produkcja artykułów spożywczych i napojów, produkcja mebli, usługi infor-
matyczne, usługi poligraficzne, fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, produkcja wyrobów 
tekstylnych i odzieży, działalność taksówek osobowych.
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stwierdzić należy, iż funkcja ochronna gruntów rolnych jest jednym z prio-
rytetów planowania przestrzennego40. Wspomnieć wypada, iż ochroną grun-
tów rolnych i leśnych zajmują się również inne ustawy, jak np. ustawa z dnia  
3 lutego 1995 r. o  ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawa z dnia  
26 marca 1982 r. o scalaniu gruntów41. 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 9 i 10 u.p.z.p. w studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy określa się w szczegól-
ności kierunki i zasady kształtowania rolniczej (i leśnej) przestrzeni produk-
cyjnej, ale także obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych  
i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. W związku z powyższym, jeśli zostanie 
uchwalony plan miejscowy, to grunty rolne i leśne oznaczone w studium jako 
nadające się do zmiany, zostaną przekwalifikowane. Można więc wyciągnąć 
wniosek, że w przypadku, gdy plan miejscowy nie zostanie uchwalony, to 
grunty nie zostaną pozbawione swojego rolniczego (i leśnego) charakteru. 

Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolni-
cze i nieleśne można przeznaczać przede wszystkim grunty oznaczone w ewi-
dencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku – inne grunty o najniższej 
przydatności produkcyjnej42. Zwrot „przede wszystkim” oznacza, że zmiana 
przeznaczenia gruntów o najwyższej klasie bonitacyjnej powinna następować 
jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Udzielenie lub odmowa udzielenia 
zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na inny cel oparta jest 
na uznaniu administracyjnym43. Organ, który rozpoznaje wniosek o zmia-
nę przeznaczenia gruntów powinien brać pod uwagę zasady ochrony grun-
tów oraz wyważyć interes publiczny i interes indywidualny wnioskodawcy44.  
W związku z tym, że nie ma katalogu podmiotów, które mogą ubiegać się 
o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na nierolnicze i nieleśne, 
to wnioskować o to może również sama jednostka samorządu terytorialne-
go. Gmina, czy powiat planując przedsięwzięcie dofinansowane z EFRROW, 
powinny wybrać miejsce, które nie wymaga zmiany przeznaczenia grun-
tów rolnych i leśnych na nierolnicze i nieleśne. Rozmieszczenie inwestycji 
z PROW to konieczność uwzględnienia zasady zrównoważonego rozwoju  

40  S. Prutis, Instrumenty planowania przestrzennego w rolnictwie (założenia modelowe a rzeczy-
wistość) ... , s. 34.
41  Dz. U. z  2018, poz. 908 ze zm. 
42  Art. 6 ust. 1.
43  Zob. wyrok NSA z dnia 10 stycznia 2018 r., sygn. akt II OSK 962/17, Legalis nr 1740963. 
44  Zob. wyrok NSA z dnia 19 stycznia 2018 r., sygn. akt II OSK 830/16, Legalis nr 1719723. 
Co do zasady organem właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych jest starosta, a grun-
tów leśnych – dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, z wyjątkiem obszarów par-
ków narodowych, gdzie właściwym jest dyrektor parku.
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i ładu przestrzennego postulowanego na obszarach wiejskich. A zasada zrów-
noważonego rozwoju obszarów wiejskich jest podstawową zasada PROW 
przyjętego na lata 2014-2020, albowiem głównym jego celem jest poprawa 
konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami natural-
nymi, działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny 
obszarów wiejskich.

Zaznaczyć należy, iż pomoc przyznawana na określone działania PROW, 
których beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego może być re-
alizowana na obszarze należącym do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiej-
skiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5000 mieszkańców lub gminy 
miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców. 
Grunty rolne położone w granicach administracyjnych miast w dalszym ciągu 
nie są przez ustawodawcę chronione45. Nowela z dnia 11 lipca 2014 r.46 uchy-
liła art. 5b ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, zgodnie z którym 
przepisów ustawy nie stosowało się do gruntów rolnych stanowiących użytki 
rolne położonych w granicach administracyjnych miast, a wprowadziła art. 
10a w myśl którego przepisów rozdziału 2 nie stosuje się do gruntów rolnych 
położonych w granicach administracyjnych miast47. Zmiana przepisów polega 
przede wszystkim na tym, że w miejsce terminu „użytki rolne”, wprowadzono 
termin „grunty rolne”. Jest to adekwatne do terminologii przyjętej na potrzeby 
niniejszej ustawy, ale w praktyce rodzi wiele problemów48. Zmiana ta jednakże 
nie zmienia w żaden sposób możliwość ingerencji w grunty rolne, położone  
w granicach administracyjnych miast, w tym zmianę ich klasyfikacji gruntowej 
i wykorzystanie pod zabudowę budynków mieszkalnych lub przemysłowych. 
Planowanie przestrzenne, zwłaszcza w miastach, w dalszym ciągu ma więc 
charakter urbanistyczny, co godzi w podstawową zasadę zrównoważonego 
rozwoju49. 

45  Art. 5b ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych obowiązywał do dnia 5 września 2014 r. 
i stanowił, iż przepisów ustawy nie stosowało się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne 
położonych w granicach administracyjnych miast.
46  Ustawa o zmianie ustawy prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dnia  
11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 1101).
47  Początkowo planowano, że przedmiotowe zwolnienie obejmie wyłącznie grunty rolne stano-
wiące użytki rolne klas IV–VI, położone w granicach administracyjnych miast, z wyłączeniem 
gruntów rolnych położonych w granicach form ochrony przyrody i ich otulin wyznaczonych 
na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Ostatecznie jednak zwolnienie objęło grunty rolne 
wszystkich klas położonych w granicach administracyjnych miast.
48  Zastąpienie art. 5b art. 10a doprowadziło np. do przywrócenia obowiązku przeprowadzania 
postępowań o wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych położonych w granicach admini-
stracyjnych miast, ponieważ art. 10a wyłącza stosowanie tylko rozdziału 2 ustawy. 
49  Zob. T. Kurowska, Własność gruntowa a planowanie przestrzenne w dorobku naukowym Pro-
fesora Waleriana Pańki ... , s. 26. 
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Niestety dość często zdarza się, że same organy stanowiące jednostek sa-
morządu terytorialnego wprowadzają uregulowania, przez które obszary wiej-
skie tracą swój „wiejski” charakter, ale też nie uzyskują jednoznacznie miej-
skiego charakteru. Wszystko przez chaotyczny rozwój zabudowy. Dlatego też 
powinno się postulować o jak najrzadsze przekwalifikowywanie gruntów rol-
nych i wykorzystywanie ich zgodnie z przeznaczeniem. Co więcej, należałoby 
wzmocnić rolę i znaczenie prawne studium wprowadzając formę aktu prawa 
miejscowego. W rezultacie zapisy zawarte w studium byłyby wiążące dla orga-
nów wydających decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
lub decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a to wpłynęło-
by na przejrzystość polityki przestrzennej. 

2.2.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy  
a ochrona gruntów rolnych i leśnych

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje dwa 
odrębne akty planowania przestrzennego w gminie, tj. studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego gminy50. Studium jest opracowaniem przeznaczo-
nym do użytku wewnętrznego gminy, skierowanym przede wszystkim do orga-
nów i jednostek organizacyjnych gminy, zawierającym diagnozę zagospodarowania 
przestrzennego, natomiast plan miejscowy ma charakter zewnętrzny, kształtuje 
sytuacje prawną podmiotów spoza sektora publicznego, przede wszystkim właści-
cieli nieruchomości51. Oba akty zawierają część opisową, tekstową oraz graficzną  
i dopiero wszystkie te trzy części tworzą spójną całość studium lub planu miej-
scowego52. Realizacja ustaleń studium następuje poprzez uchwalenie planów 
miejscowych53. Organy gminy nie dysponują pełną swobodą przy ich uchwa-
laniu, ponieważ ex lege są związane ustaleniami studium. Plany miejscowe 
mają uszczegóławiać postanowienia zawarte w studium54. Ponadto muszą być 
ściśle umieszczone w konkretnym stanie faktycznym, tak aby mogły realizować 

50  Dalej: plan miejscowy.
51  J. H. Szlachetko, Partycypacja społeczna w lokalnej polityce przestrzennej, Warszawa 2017,  
s. 40-42.
52  Wyrok WSA w Krakowie z dnia 14 stycznia 2016 r., sygn. akt II SA/Kr 1511/15, Legalis 
nr 1434233.
53  Wyrok WSA w Łodzi z dnia 24 października 2018 r., sygn. akt II SA/Łd 196/18, Legalis 
nr 1848396.
54  Wyrok NSA z dnia 14 marca 2018 r., sygn. akt II OSK 858/17, Legalis nr 1839009.
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ustaloną politykę przestrzenną zapisaną w studium55. Co więcej plany miejsco-
we mają charakter fakultatywny, w związku z czym organy stanowiące gmin 
wiejskich i miejsko-wiejskich bardzo często nie podejmują uchwały o przystą-
pieniu do uchwalenia planu56.

Jak podkreślił Trybunał Konstytucyjny w jednym z wyroków: „najważ-
niejsza specyfika planów zagospodarowania przestrzennego związana jest z ich 
przedmiotem; zgodnie ze swoją nazwą dotyczą one układów przestrzennych. 
Zadaniem planów zagospodarowania przestrzennego jest ustalanie celowego 
przeznaczenia określonych terenów zgodnie z przyjętymi lokalnymi potrze-
bami oraz w ramach zakreślonych przez szereg ustaw dotyczących gospo-
darki przestrzennej (...)”57. Te lokalne potrzeby są najbardziej istotne wśród 
mieszkańców obszarów wiejskich, którzy dążą do istnienia harmonii w zago-
spodarowaniu przestrzennym. Stwierdzić należy, iż w przypadku braku planu 
miejscowego nie ma przyjętego powszechnie obowiązującego określonego spo-
sobu gospodarowania przestrzenią wiejską.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy uchwala rada 
gminy58. Plan powinien być na tyle dokładny, aby na jego podstawie móc 
sporządzić projekt budowlany, a wydając na jego podstawie decyzje admini-
stracyjne (np. decyzję o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej położonej 
w gminie wiejskiej) gwarantować wykonanie przepisów prawnych w zakresie 
ładu przestrzennego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony grun-
tów rolnych i leśnych oraz wielu innych59. Co istotne plan miejscowy jest ak-
tem prawa miejscowego. Jest on jednak aktem prawa miejscowego o charakte-
rze szczególnym, ponieważ mimo, że odnosi się do abstrakcyjnego adresata, to 
reguluje status prawny konkretnych nieruchomości usytuowanych na obszarze 
planu miejscowego60. 

Większość podejmowanych działań z PROW, których beneficjentem 
może być jednostka samorządu terytorialnego, musi być zgodna z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego gminy (o ile został sporządzony). 

55  A. Plucińska-Filipowicz, A. Kosicki, Planowanie przestrzenne w gminie, [w:] Ustawa o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, pod red. A. Plucińskiej-Filipowicz,  
M. Wierzbowskiego, Warszawa 2014, s. 145.
56  T. Kurowska, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a prawo własności , SIA 2005, 
t. V, s. 119.
57  Postanowienie TK z dnia 6 października 2004 r., sygn. akt SK 42/02, Legalis nr 65689.
58  W myśl art. 15 ust. 1 u.p.z.p. wójt, burmistrz, prezydent miasta sporządza projekt planu 
miejscowego zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisa-
mi odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem, wraz z uzasadnieniem.
59  Z. Niewiadomski (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz ... , s. 142.
60  Z. Niewiadomski (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz ... , s. 147.
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Taki warunek jest trudny do spełnienia, ponieważ sporządzenie planu miej-
scowego jest procesem długotrwałym i skomplikowanym pod względem praw-
nym i faktycznym61. Dlatego też fundusze unijne powinny stać się zachętą dla 
uchwalania lub zmiany planów miejscowych. A jednak ze względu na duże 
koszty finansowe oraz obawę wypłaty potencjalnych odszkodowań w związku 
ze zmianą przeznaczenia terenu, plany miejscowe nie są uchwalane, tym bar-
dziej na obszarach wiejskich, gdzie obowiązujący plan miejscowy należy do 
rzadkości. Wskazać należy, iż plany miejscowe pokrywają obecnie jedynie ok. 
30% powierzchni kraju. Oczywiście nie wywiera to pozytywnych skutków dla 
gospodarki rolnej62. Samorządy gminne, szczególnie te w gminach wiejskich 
i miejsko-wiejskich, powinny jednak podejmować próbę uchwalania planów 
miejscowych, tak aby uzyskać harmonijną przestrzeń pod względem ekolo-
gicznym, kulturowym i estetycznym, spójną z wiejskim krajobrazem.

Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w sposób bezpośredni lub pośredni wpływają na kształtowanie prze-
strzeni. Na szczególną uwagę zasługuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „In-
westycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowa-
nie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budow-
nictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi 
na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020, na podstawie którego przyznawana jest pomoc na opera-
cje w zakresie m.in. kształtowania przestrzeni publicznej. Mają one przyczy-
nić się do rozwoju obszarów wiejskich. Przykładowo zrealizowane inwestycje  
w ramach PROW 2014-2020 to: „kształtowanie przestrzeni publicznej 
poprzez zagospodarowania terenu przy zabytkowym kościele w Miastko-
wie Kościelnym w zakresie budowy parkingu na samochody osobowe wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą”, „kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez 
stworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Wyszków w miejsco-
wościach Kamieńczyk oraz Loretto”, „Park Granice – miejsce spotkań miesz-
kańców w Gminie Teresin”, „obiekty rekreacyjne w przestrzeni publicznej 
na terenie gminy Brwinów – budowa boiska we wsi Moszna Wieś oraz placu 

61  D. Trzcińska, Prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego z perspektywy środowiska 
i jego ochrony, Warszawa 2018, s. 328.
62  P. Czechowski, A. Niewiadomski, Obszary wiejskie a planowanie przestrzenne, SIA 2012,  
t. X, s. 233-235.
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zabaw we wsi Otrębusy”63, „kształtowanie przestrzeni publicznej w gminie 
Rybczewice poprzez wykonanie tężni solankowej oraz placu na zajęcia arty-
styczne”, „kształtowanie przestrzeni publicznej przez zagospodarowanie tere-
nu na zieleń parkową o charakterze ogólnodostępnym w miejscowości Dębe 
Wielkie (etap I)”, „kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę si-
łowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą służącą wypoczynkowi na działce nr 
152/2 w miejscowości Matczyn gmina Bełżyce”64, „budowa muszli koncerto-
wej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Łowcach na dział-
ce nr 135”, „zagospodarowanie centrum miejscowości Lipsko poprzez budowę 
zespołu kulturalno-rekreacyjnego oraz parkingu”65, „miasteczko rowerowe 

– plac edukacyjny ze strefą rekreacyjną dla seniora w Głuchowie”, „budowa 
wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego z dostosowaniem dla osób niepełno-
sprawnych na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym”, „utworzenie miej-
sca rekreacji, aktywności kulturalnej i fizycznej poprzez budowę ogólnodostęp-
nych obiektów i urządzeń budowlanych w m. Gostycyn”, „dobudowa altany 
do istniejącej świetlicy wiejskiej w Brzeźnie oraz jej wyposażenie”66.

Szczególną uwagę należy zwrócić na rozporządzenia wykonawcze dot. 
działań PROW, które odnoszą się do jednostek samorządu terytorialnego, 
zgodnie z niektórymi planowana inwestycja „będzie wynikać z ustaleń miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego, o ile zostały sporządzone, 
albo z decyzji ostatecznej o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
o ile uzyskanie tej decyzji jest wymagane”67. Takie sformułowanie oznacza, że 
jeśli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie został uchwalony, 
a do planowanej inwestycji nie jest wymagana decyzja o warunkach zabudo-
wy i zagospodarowania terenu, to planowana inwestycja dofinansowana ze 
środków z EFRROW nie będzie musiała być zgodna przestrzennie z żadnym 
dokumentem.

63  Źródło: http://mazowieckie.ksow.pl/news/entry/13957-prow-lista-operacji-zakwalifikowa 
nych-do-wspo.html [dostęp na dzień 23.12.2018 r.].
64  Źródło: http://prow.lubelskie.pl/dla-wnioskujacych/wyniki-konkursow/wyniki-naboru-ksz 
taltowanie-przestrzeni-publicznej [dostęp na dzień 23.12.2018 r.].
65  Źródło: http://prow.podkarpackie.pl/index.php/o-programie/126-zatwierdzona-lista-ope 
racji-informujaca-o-kolejnosci-przyslugiwania-pomocy-na-operacje-typu-ksztaltowanie-prze 
strzeni-publicznej [dostęp na dzień 23.12.2018 r.].
66  Źródło: https://kujawsko-pomorskie.pl/pliki/2018/wiadomosci/20181220_umowy/Lista.
pdf [dostęp na dzień 23.12.2018 r.]. 
67  Przykładowo: rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej 
na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruk-
tury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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Obszary wiejskie mają być atrakcyjne nie tylko dla ich mieszkańców, czy 
turystów, ale również dla potencjalnych inwestorów, niekoniecznie tych zaj-
mujących się budownictwem, czy przemysłem. Wskazać należy, iż niekon-
trolowana urbanizacja na obszarach wiejskich przyczynia się do pogorszenia 
warunków życia i obniżenia jakości przestrzeni publicznej.  

Promowanie rozwoju przestrzennego w oparciu o uchwalanie planów 
miejscowych jest przejawem prawidłowej gospodarki przestrzennej gminy. 
Niestety, zgodnie z przepisami u.p.z.p. miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy ma charakter fakultatywny, chyba, że przepis szczegól-
ny lub przepisy odrębne stanowią inaczej68. Plany miejscowe wpływają nie tyl-
ko na sferę władczego rozstrzygania, czy sferę organizatorską, ale także na sferę 
społecznego działania, która jest najbardziej istotna dla osób zamieszkujących, 
pracujących lub inwestujących w obszary wiejskie. Albowiem istnieje kilka 
funkcji planów miejscowych wśród których wyróżnić należy: funkcję syn-
chronizacji wszystkich istniejących narzędzi gospodarki przestrzennej, funkcję 
koordynacji dotyczącą sfery przedmiotowej (koordynacja działań) oraz sfery 
podmiotowej (koordynacja interesów podmiotów), a także funkcję informa-
cyjną polegająca na jawności i świadomości swojego miejsca w przestrzeni 
przez uczestników planowania przestrzennego69.

Jednostka samorządu terytorialnego, która na swoim terytorium nie tylko 
planuje uchwalić plan miejscowy, ale także podjąć przedsięwzięcie finansowa-
ne z EFRROW powinna wybrać miejsce, które nie wymaga zmiany przezna-
czenia gruntów rolnych. Otóż zgodnie z art. 14 ust. 3 u.p.z.p. plan miejscowy, 
w wyniku którego następuje zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych 
na cele nierolnicze i nieleśne, sporządza się dla całego obszaru wyznaczonego 
w studium. Należy stwierdzić, że „cały obszar wyznaczony w studium” to 
nie jest to samo co „wszystkie obszary wyznaczone w studium”. Z tego wy-
nika, że jest to pewien określony, zwarty obszar, który mieści się w granicach 
danego symbolu studium70. Będą to na pewno konkretne działki ewidencyj-
ne oznaczone jako np. grunty orne klasy IVa, sady klasy IIIa, czy pastwiska  

68  Przepisem szczególnym u.p.z.p. jest przepis dot. obszarów, które wymagają przeprowadza-
nia scaleń i podziałów. Natomiast przepisami odrębnymi są np.: art. 16 ust. 6 ustawy z dnia  
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020, poz. 282 ze 
zm.), czy art. 38b ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020, poz. 1662 
ze zm.). 
69  W. Pańko, Własność gruntowa w planowanej gospodarce przestrzennej. Studium prawne ... , 
s. 76.
70  Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 20 listopada 2018 r., sygn. akt II SA/Ol  615/18, Legalis 
nr 1854378.
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klasy I, ale również pobliski teren, w granicach obszaru objętego pla-
nem, w ramach którego cele nierolne mogą być realizowane. Tak więc ob-
szar projektowany do zmiany to raczej obszar o charakterze funkcjonalno-  
przestrzennym aniżeli o charakterze stricte prawno-geodezyjnym71.

Jak zauważa Z. Niewiadomski: „(...) wyznaczenie w studium obszarów 
do zmiany przeznaczenia ma charakter wskazania potencjalnych obszarów prze-
widzianych pod urbanizację. Gmina zazwyczaj nie posiada środków dla stwo-
rzenia warunków do rozwoju zabudowy dla całego obszaru, czyli wyposażenia  
w infrastrukturę techniczną. Wydaje się, że ustawa powinna stworzyć możliwość 
zagospodarowywania terenów rolnych i leśnych etapowo, przez uchwalanie ko-
lejnych planów miejscowych, w miarę możliwości rozwojowych gminy (...) Ratio 
legis tego przepisu <art. 14 ust. 3 u.p.z.p. – przypis Autorki> wiąże się zapewne 
ze skoordynowaniem działań gminy zmierzających do zmiany przeznaczenia tere-
nów z orzeczeniem właściwego organu w sprawie zgody na zmianę przeznaczenia,  
o którym to orzeczeniu mowa w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych”72. 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych przezna-
czenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego 
zgody, o której mowa w ust. 2, dokonuje się w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym73. Przepis ten oznacza, że 
jeśli przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne 
wymaga zgody właściwego organu administracji publicznej, to taka zmiana 
przeznaczenia może nastąpić jedynie w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego74. Tym samym ustawodawca nie przewidział dla zmiany 
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych innego trybu niż wskazany w wymie-
nionym przepisie, w szczególności zmiana nie może nastąpić w drodze decyzji  
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu75. 

Podkreślić należy, iż zmiana przeznaczenia terenu rolnego na nierolniczy 
to nie tylko zmiana przeznaczenie terenu z rolnego na budowlany, ale 

71  Wyrok NSA z dnia 29 stycznia 2015 r., sygn. akt II OSK 1587/13, Legalis nr 1248227.
72  Z. Niewiadomski (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz ... , s. 152.
73  Co do zasady w przypadku gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III konieczna 
jest zgoda ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, natomiast co do gruntów leśnych stano-
wiących własność Skarbu Państwa – zgoda ministra właściwego do spraw środowiska lub upo-
ważnionej przez niego osoby, a pozostałe grunty leśne wymagają zgody marszałka województwa 
wyrażanej po uzyskaniu opinii izby rolniczej.
74  Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2014 r., 
sygn. akt 15/2014, Legalis nr 776789.
75  Zob. wyrok WSA w Łodzi z dnia 10 sierpnia 2017 r., sygn. akt II SA/Łd 368/17, Legalis 
nr 1672916.



198

ROZDZIAŁ III

też jakiekolwiek inne przeznaczenie terenu dotychczas rolniczego na np. 
przyrodniczy, czy rekreacyjny76. Niestety za często zmienia się nieodwracalnie 
przeznaczenie gruntów tylko z powodu chwilowej potrzeby inwestora77.

Biorąc pod uwagę powyższe postuluje się „wprowadzenie zasady obliga-
toryjności sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
(planów miejscowych) w stosunku do wszystkich użytków rolnych, co mogłoby 
przeciwdziałać m.in. działaniom korupcyjnym, które miały miejsce przy przej-
mowaniu nowych terenów budowlanych, po wejściu w życie przepisów o automa-
tycznym odrolnieniu gruntów miejskich (...)”78. Oczywiście „sam wzrost pokrycia 
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego powierzchni obszarów 
wiejskich nie gwarantuje zachowania ładu przestrzennego. (...) Oprócz tego ko-
nieczne jest również przebudowanie podstaw prawnych i systemu planowania 
przestrzennego obowiązującego w Polsce. Ponadto „właściwym kierunkiem 
byłaby również zmiana paradygmatów rozwojowych: z modernizacji na rewi-
talizację obszarów wiejskich, w których planowanie przestrzenne powiązane jest  
z planowaniem strategicznym (...)”79.  

2.3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  
oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
swoistymi surogatami miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego

Podstawowym instrumentem prawnym kształtowania przestrzeni jest 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W przypadku, gdy gmina 
nie ma uchwalonego planu miejscowego to funkcję aktu, który określa sposób 
zagospodarowania i warunki zabudowy terenu, spełnia decyzja o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji in-
westycji celu publicznego80. Brak planu miejscowego oznacza, że organ sta-
nowiący gminy nie przystąpił do jego uchwalenia lub plan miejscowy został 
uchwalony, ale jeszcze nie wszedł do obrotu prawnego, przez co jego zapisy 

76  Wyrok WSA w Krakowie z dnia 10 października 2016 r., sygn. akt II SA/Kr 692/16, Legalis 
nr 1543071.
77  P. Czechowski, A. Niewiadomski, Obszary wiejskie a planowanie przestrzenne ... , s. 237.
78  M. Szaja, Polityka przestrzenna w procesie kreowania zrównoważonego rozwoju na poziomie 
lokalnym ... , s. 230.
79  J. Goździewcz-Biechońska, Planowanie przestrzenne wobec współczesnych tendencji rozwoju  
obszarów wiejskich, PPR 2015, nr 2(17), s. 183.
80  Nadmienić należy, iż „decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego” z art. 4 ust. 2 pkt 
u.p.z.p. oznacza ten sam akt co „decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”  
z art. 50 u.p.z.p. Jest to niedopatrzenie ze strony ustawodawcy. 
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nie mają charakteru powszechnie obowiązującego81. Konstrukcja prawna obu 
decyzji, co do istoty, pozostaje taka sama, natomiast różnią się one katego-
rią przedsięwzięcia przestrzennego82. Stwierdzić należy, iż obciążenie budże-
tu gminy kosztami ładu przestrzennego powoduje to, że gmina rezygnuje  
z uchwalania planów miejscowych na rzecz ustalenia indywidualnego w  dro-
dze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji  
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego83.

Niektóre z działań PROW, których beneficjentem może być jednostka 
samorządu terytorialnego wskazują, że planowana inwestycja powinna być 
zgodna z m.in. „decyzją ostateczną o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia  terenu – w przypadku operacji dotyczącej zagospodarowania terenu” albo 

„decyzją ostateczną o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeże-
li uzyskanie takiej decyzji jest wymagane”. Decyzja o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu wydawana jest w sytuacji zmiany zagospodarowa-
nia terenu polegającej na budowie obiektu budowlanego lub wykonywaniu 
innych robót budowlanych, a także zmianie sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego lub jego części. Powyższe oznacza, że powinna zostać wydana  
w przypadku poddziałań dofinansowanych ze środków z EFRROW, takich 
jak:

- „inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele 
promocji lokalnych produktów”, ponieważ polega ono m.in. na budowie 
lub przebudowie targowisk lub obiektów budowlanych przeznaczonych 
na cele promocji lokalnych produktów;

- „gospodarka wodno-ściekowa”, gdyż pomoc jest przyznawana m.in. na 
operacje w zakresie budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów 
budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania  
i oczyszczania ścieków;

- „inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” – pomoc jest przy-
znawana na operacje w zakresie m.in. budowy, przebudowy lub wypo-
sażenia obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne, w tym 
świetlic i domów kultury.

81  B. Dolnicki, Prawo zabudowy a planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, SIA 2017,  
t. XV, s. 16.
82  H. Izdebski, I. Zachariasz, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komen-
tarz, Warszawa 2013, s. 299.
83  B. Adamiak, Koszty ładu przestrzennego gminy, [w:] Księga jubileuszowa ku czci Profesor Kry-
styny Sawickiej. Gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. Zagadnienie finansowoprawne, 
pod red. W. Miemiec, Wrocław 2017, s. 362.
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Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wymaga 
uzgodnienia z właściwymi organami84. Uzgodnienia gwarantują udział w po-
stępowaniu organów wyspecjalizowanych, właściwych w sprawach będących 
przedmiotem uzgodnienia, które dokonują oceny zgodności zamierzenia in-
westycyjnego z przepisami prawa o charakterze szczególnym85. W przypadku 
działań i poddziałań PROW, takich jak:

- „inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele 
promocji lokalnych produktów” – konieczne byłoby uzgodnienie z mi-
nistrem właściwym do spraw zdrowia w przypadku, gdyby targowiska 
zlokalizowane były w miejscowościach uzdrowiskowych, gdzie promo-
wane były lokalne produkty;  

- „gospodarka wodno-ściekowa” – wymagane byłoby uzgodnienie z mi-
nistrem właściwym do spraw gospodarki wodnej albo dyrektorem regio-
nalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wod-
nego Wody Polskie;

- „inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” wymagają wydania 
uzgodnienia wojewódzkiego konserwatora zabytków, gdyby np. obiekt 
kulturalny był jednocześnie zabytkiem.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest decy-
zją uznaniową, ponieważ organ, który ją wydaje, bada spełnienie przez wnio-
skodawcę, czyli określoną jednostkę samorządu terytorialnego, przesłanek wy-
nikających z art. 61 ust. 1 u.p.z.p86. Jeśli wnioskowana inwestycja nie spełnia 
chociażby jednej z ustawowych przesłanek, to organ odmawia jej wydania87. 
Na uwagę zasługuje jedna z przesłanek, bardzo istotna zwłaszcza dla ochrony 

84  Tak samo jak w przypadku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – art. 
53 ust. 4 u.p.z.p.
85  Z. Niewiadomski (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz ... , s. 441.
86  Zgodnie z art. 61 ust. 1 u.p.z.p. wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedy-
nie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków: 1) co najmniej jedna działka 
sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na 
określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, 
cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów  
i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzy-
stania terenu; 2) teren ma dostęp do drogi publicznej; 3) istniejące lub projektowane uzbrojenie 
terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego; 4) teren nie 
wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierol-
nicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które 
utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1; 5) decyzja jest zgodna 
z przepisami odrębnymi.
87  Zob. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 16 maja 2018 r., sygn. akt IV SA/Po 214/18, Legalis 
nr 1772520, wyrok WSA w Krakowie z dnia 28 lutego 2018 r., sygn. akt II SA/Kr 11/18, 
Legalis nr 1742456.
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obszarów wiejskich, a mianowicie ta, która stanowi, iż decyzja o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu może być wydana w przypadku, gdy 
teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych  
i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, względnie by teren był objęty taką zgo-
dą uzyskaną przy sporządzaniu „starych” miejscowych planów zagospodaro-
waniu przestrzennego, uchwalonych do dnia 31 grudnia 1994 r. Przez pojęcie 

„terenu” należy rozumieć obszar jednej lub kilku konkretnie określonych dzia-
łek ewidencyjnych, na którym jednostka samorządu terytorialnego zaplano-
wała określoną inwestycję dofinansowaną ze środków z EFRROW88. Niestety 
ustawodawca w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w 2010 r. zniósł 
ochronę gruntów rolnych znajdujących się w granicach administracyjnych 
miast, bez względu na klasę bonitacyjną gruntów, a wprowadził jedynie ich 
ochronę poza granicami administracyjnymi miast dla gruntów klas I-III89. Co 
do zasady zgodę w tym przypadku wydaje minister właściwy do spraw rozwoju 
wsi. Natomiast przeznaczenie na cele nieleśne gruntów leśnych stanowiących 
własność Skarbu Państwa wymaga uzyskania zgody Ministra Ochrony Środo-
wiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa lub upoważnionej przez niego osoby, 
natomiast pozostałych gruntów leśnych – zgody marszałka województwa wy-
rażanej po uzyskaniu opinii izby rolniczej.

Nadmienić należy, iż dla tego samego terenu można wydać nieskończoną 
ilość decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu90. W związku 
z tym wniosek o wydanie decyzji może złożyć nie tylko jednostka samorządu 
terytorialnego, ale także inny inwestor jak osoba fizyczna czy osoba prawna. 
Dzięki decyzji inwestor dostanie odpowiedź na pytanie „czy mógłbym doko-
nać zmiany zagospodarowania określonego terenu w taki oto sposób?”91. De-
cyzja ta przesądza więc jedynie, że na określonym terenie istnieje możliwość 
realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia, nie określa natomiast dokładnego 
położenia inwestycji na działce92. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu uprawnia jednostkę samorządu terytorialnego do starania się 

88  Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 20 lipca 2018 r., sygn. akt II SA/Sz 685/18, Legalis  
nr 1811860, wyrok WSA w Gdańsku z dnia 6 grudnia 2017 r., sygn. akt II SA/Gd 646/17, 
Legalis nr 1711798.
89  M. Szewczyk, Realizacja inwestycji na obszarach bez planów miejscowych, [w:] Kierunki  
i reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, pod red. I. Zachariasza, Warsza-
wa 2012, s. 105-106.
90  Art. 63 ust. 1 u.p.z.p.
91  Z. Leoński, M. Szewczyk, Zasady prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, Po-
znań- Bydgoszcz 2002, s. 86 i nast.
92  Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 1 czerwca 2017 r., sygn. akt IV SA/Po 265/17, Legalis nr 
1612074.
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o wydanie pozwolenia na budowę, a tym samym do rozpoczęcia inwestycji 
dofinansowanej ze środków unijnych.

Warto wskazać również, iż studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania terenu nie może stanowić podstawy do wydawania decyzji  
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ponieważ między stu-
dium a decyzją nie istnieją żadne zależności93. Rozwiązanie to jest szczególnie 
krytykowane ze względu na rozbieżności w faktycznym zagospodarowaniu te-
renu w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawana 
jest tylko w przypadku inwestycji mieszczącej się w pojęciu „celu publiczne-
go”. Zgodnie z art. 2 pkt 5 u.p.z.p. przez „inwestycję celu publicznego” – na-
leży rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym 
(powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym 
również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne) oraz metropolital-
nym (obejmującym obszar metropolitalny) bez względu na status podmio-
tu podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące re-
alizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami94. Wobec powyższego, w świetle uregulowań 
u.p.z.p., podmiotem podejmującym inwestycje celu publicznego będzie głów-
nie podmiot, który działa na podstawie przepisów prawa publicznego (a więc 
np. gmina, powiat, czy związek komunalny), ale także na postawie przepisów 
prawa prywatnego95.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypad-
ku działań dofinansowanych ze środków z EFRROW, których beneficjentem 
może być samorząd terytorialny dotyczy tylko jednego poddziałania, a miano-
wicie „budowy lub modernizacji dróg lokalnych”. Ustawodawca wskazuje, że 

„studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny należy przedłożyć wyłącznie w przypadku braku miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru realizacji operacji oraz, że w takim 
przypadku wraz ze studium należy przedłożyć decyzję o lokalizacji inwestycji 
celu publicznego (jeśli dotyczy)”.  

93  Wyrok NSA z dnia 15 września 2016 r., sygn. akt II OSK 3075/14, Legalis nr 1553483, 
wyrok NSA z dnia 20 marca 2015 r., sygn. akt II OSK 2084/13, Legalis nr 1394759.
94  Dz. U. z 2020, poz. 20 ze zm. Cele wymienione w ustawie stanowią katalog zamknięty.
95  A. Despot-Mładanowicz, Lokalizacja inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków 
zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji, [w:] Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Komentarz, pod red. A. Plucińskiej-Filipowicz, M. Wierzbowskiego, Warszawa 
2014, s. 403.
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Niewątpliwie poddziałanie PROW „budowa lub modernizacja dróg 
lokalnych” wpisuje się w realizację celu publicznego z art. 6 pkt 1 ustawy  
o gospodarce nieruchomościami jakim jest „budowa, utrzymywanie oraz wy-
konywanie robót budowlanych dróg publicznych”. Gmina lub powiat będąca 
beneficjentem środków z EFRROW nie musi udowadniać, że realizacja tego 
celu nie stanowi tylko zaspokojenia interesu prywatnego. Inwestycja ta bo-
wiem urzeczywistnia interes publiczny, istotny dla zbiorowości lokalnej lub 
ponadlokalnej96.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawana 
jest po uzgodnieniu z organami wskazanymi w u.p.z.p97. Zajęcie stanowiska 
przez organ uzgadniający następuje w drodze postanowienia, na które służy 
inwestorowi zażalenie. Potrzebny jest zatem konsensus co do treści tej decyzji.  
W przypadku poddziałania PROW „budowa lub modernizacja dróg lokalnych” 
wymagane byłoby uzgodnienie z właściwym zarządcą drogi − w odniesieniu do 
obszarów przyległych do pasa drogowego. W przypadku niezajęcia stanowiska 
przez właściwego zarządcę dróg w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wy-
stąpienia o uzgodnienie – uzgodnienie uważa się za dokonane.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzja 
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego są pierwszym etapem procesu inwesty-
cyjnego i stanowią jedynie informację dla jednostki samorządu terytorialne-
go będącej potencjalnym inwestorem, czy planowane przedsięwzięcie, które 
ma być dofinansowane ze środków z EFRROW, może być zrealizowane na 
określonym terenie i czy zamierzona inwestycja jest zgodna z obowiązujący-
mi w tym zakresie przepisami prawa. Decyzje te nie przesądzają o prawie do 
rozpoczęcia budowy. Jednostka samorządu terytorialnego po ich uzyskaniu 
będzie mogła rozpocząć budowę dopiero na podstawie ostatecznej decyzji  
o pozwoleniu na budowę98.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzja 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiążą organ wydający decy-
zję o pozwoleniu na budowę. Nie oznacza to jednocześnie, że organ wydający 
decyzję o pozwoleniu na budowę ma obowiązek jego wydania stronie legity-
mującej się ważną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
lub decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jest to jedynie 

96  Zob. Z. Niewiadomski (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz ... , 
s. 383.
97  Art. 53 ust. 4 u.p.z.p.
98  Zob. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 7 lutego 2018 r., sygn. akt II SA/Gd 353/17, Legalis 
nr 1741468.
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jeden z warunków koniecznych do wydania decyzji o pozwoleniu na budo-
wę99. Decyzja o pozwoleniu na budowę może być jednym z załączników nie-
zbędnych do złożenia wniosku o przyznanie pomocy z EFRROW.  Decyzja 
załączana jest w przypadku działań PROW, dla których istnieje obowiązek jej 
uzyskania zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane100. Jeżeli 
złożona decyzja wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy nie jest decyzją osta-
teczną i nie uzyska takiego statusu na etapie składania uzupełnień do wniosku, 
jednostka samorządu terytorialnego, jako wnioskodawca, zobowiązana jest do 
złożenia ostatecznej decyzji wraz z pierwszym wnioskiem o płatność. Jeżeli 
data wydania pozwolenia jest wcześniejsza niż 3 lata od daty złożenia wniosku, 
wnioskodawca zostanie wezwany do poświadczenia aktualności pozwolenia 
np. poprzez dostarczenie lub okazanie strony dziennika budowy.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
toczy się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 
Decyzje te określają sytuację prawną adresata przez co spełniają warunki sta-
wiane decyzjom administracyjnym rozumianym jako władcze, jednostronne 
oświadczenia woli wskazujące prawa i obowiązki strony. Wydane decyzje z za-
kresu gospodarki przestrzennej potwierdzają więc zgodność zamierzenia inwe-
stycyjnego dofinansowanego ze środków z EFRROW z przepisami prawa101.

W przypadku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego organ który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospoda-
rowania terenu lub decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
stwierdza jej wygaśnięcie102. Warunkiem stwierdzenia wygaśnięcia tych decy-
zji są inne ustalenia przyjęte w planie miejscowym. „Inne” ustalenia są poję-
ciem szerszym od „sprzecznych”, czy „niezgodnych” ustaleń. Ustawodawca 
dopuszcza więc współistnienie planu miejscowego i decyzji (wydanych przed 
jego wejściem w życie) tylko wtedy, kiedy zagospodarowanie terenu wynika-
jące z decyzji jest takie samo jak w uchwalonym później planie miejscowym103. 

99  H. Izdebski, I. Zachariasz, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komen-
tarz ... , s. 299.
100  Dz. U. z 2020, poz. 1333 ze zm. 
101  Zob. Z. Niewiadomski (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz ... , 
s. 414.
102  Art. 65 u.p.z.p. bezprzedmiotowość oznacza, że zawarte w decyzji konkretne rozstrzygnię-
cia tracą rację bytu i decyzja taka zostaje wyeliminowana z obrotu prawnego. W przypadku 
wygaśnięcia decyzji przysługuje każdemu, kto wykaże interes prawny (czyli przede wszyst-
kim adresatowi decyzji) odwołanie do organu wyższego stopnia, a następnie skarga do sądu 
administracyjnego.
103  Zob. Z. Niewiadomski (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz ... , 
s. 545.
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Co to oznacza dla jednostki samorządu terytorialnego starającej się o dofi-
nansowanie inwestycji ze środków z EFRROW, która musi być zgodna prze-
strzennie z określonym aktem prawnym? Jeśli zmiana nastąpi przed złożeniem 
dokumentacji, kiedy jednostka samorządu terytorialnego stara się o decyzję  
o pozwoleniu na budowę lub kiedy decyzja o pozwolenia na budowę nie uzy-
ska charakteru ostatecznego, to ocena zamierzenia inwestycyjnego opisanego 
we wniosku zostanie dokonana nie na podstawie decyzji, a uchwalonego planu 
miejscowego. W takim przypadku jednostka samorządu terytorialnego będzie 
musiała przesunąć planowane przedsięwzięcia w inne miejsce. Natomiast samo 
wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub de-
cyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego będzie miało charakter 
czysto formalny, gdyż decyzje te nie rodzą bezpośrednich skutków prawnych 
wobec podmiotu, który o nią wnioskował104. Druga możliwość wiązać się bę-
dzie z sytuacją, w której jednostka samorządu terytorialnego otrzymała osta-
teczną decyzję o pozwoleniu na budowę, a także unijne dofinansowanie, wtedy 
inwestycja może zostać zrealizowana, nawet jeśli jest ona sprzeczna z uchwalo-
nym planem miejscowym105. W tej sytuacji chodzi oczywiście o ochronę praw 
nabytych wnioskodawcy, czyli jednostki samorządu terytorialnego.

Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w trybie de-
cyzji administracyjnej może prowadzić do konfliktów społecznych ze wzglę-
du na to, że czynność ta jest poza kontrolą społeczną, którą zapewniają tylko 
demokratyczne procedury planistyczne, przede wszystkim uchwalanie planów 
miejscowych106. W przypadku zaś inwestycji dofinansowanych ze środków  
z EFRROW wspólnota samorządowa, której planowana operacja dotyczy nie 
powinna mieć obaw przed wnioskowaniem jednostki samorządu terytorialne-
go o uzyskanie takiej decyzji, ponieważ działa ona dla dobra wspólnoty, jedno-
cześnie dbając o jej rozwój. 

Co do zasady decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta107. Natomiast w sprawach ustalenia 
lokalizacji inwestycji celu publicznego decyzje wydają w odniesieniu do inwe-
stycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym − wójt, burmistrz 

104  H. Izdebski, I. Zachariasz, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komen-
tarz ... ,  s. 359.
105  Zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 grudnia 2010 r., sygn. akt IV SA/Wa 1912/10, 
Legalis nr 366972.
106  B. Kolipiński, Planowanie przestrzenne w Polsce w minionym 25-leciu, „Mazowsze Studia 
Regionalne” 2014, nr 15, s. 117.
107  Jedynie na obszarach zamkniętych decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu wydaje wojewoda, co nie ma zastosowania w przypadku planowanych przedsięwzięć  
z PROW.
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albo prezydent miasta108. Co to oznacza dla beneficjenta PROW, który jest 
jednostką samorządu terytorialnego? Organ wykonawczy jednostki samorzą-
du terytorialnego wydający decyzję o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu lub decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
miałby jednocześnie orzekać w sprawie jej wydania, w której wnioskodawcą 
jest jednostka samorządu terytorialnego. Czy w takim przypadku powinni-
śmy odwołać się do przesłanek z art. 25 k.p.a. dotyczących wyłączenia organu 
administracji publicznej od załatwiania konkretnej sprawy, czy do przesłanek 
z art. 24 k.p.a. dotyczących wyłączenia pracownika organu, a może nie ma 
podstaw prawnych do wyłączenia jednostki samorządu terytorialnego109? 

Zgodnie z art. 25 k.p.a. organ administracji publicznej podlega wyłącze-
niu od załatwienia sprawy dotyczącej interesów majątkowych: 1) jego kierow-
nika lub osób pozostających z tym kierownikiem w stosunkach określonych  
w art. 24 § 1 pkt 2 i 3; 2) osoby zajmującej stanowisko kierownicze w organie 
bezpośrednio wyższego stopnia lub osób pozostających z nim w stosunkach 
określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3. Na wstępie podkreślić należy, iż poję-
cie sprawy dotyczącej interesów majątkowych odnosi się do pojęcia sprawy 
w znaczeniu materialnoprawnym, tzn. takiej, którą załatwia się zgodnie z art. 
104 § 1 k.p.a. przez wydanie decyzji administracyjnej, dlatego też kwestie 
dotyczące umowy przyznania pomocy z EFRROW zostaną pominięte. Klu-
czowe w omawianym przypadku jest ustalenie pojęcia sprawy dotyczącej in-
teresów majątkowych. Pojęcie interesów majątkowych należy interpretować 
możliwie szeroko tzn. nie tylko jako wszelkie przysporzenie korzyści mająt-
kowych, chociażby w sposób pośredni, ale także jako ograniczenie stanu ma-
jątkowego. Zgodnie z orzecznictwem sądowym pojęcie to należy utożsamiać 
z pojęciem interesu prawnego lub obowiązku podmiotu, który jest stroną 
postępowania110. Interes prawny powinien być aktualny, osobisty i dotyczyć 
bezpośrednio sfery prawnej określonego podmiotu. Jednocześnie powinien 

108  Podkreślić należy, iż zarówno decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
jak i decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego może być wydawana tylko  
w przypadku tych działań dofinansowanych ze środków z EFRROW, o których pomoc ubie-
ga się jedynie gmina lub powiat (ewentualnie związek międzygminny lub związek powiatów). 
Dlatego też w niniejszej części Autorka będzie posługiwać się określeniami jedynie tych jedno-
stek samorządu terytorialnego. 
109  Przepisy k.p.a. wprowadzają rozgraniczenie między wyłączeniem pracownika organu i wy-
łączeniem samego organu. Przepis art. 24 § 1 (dot. wyłączenia pracownika organu) oraz art. 
25 § 1 (dot. wyłączenia organu) obejmują zakres różnych spraw, w których ustawa wymaga 
wyłączenia oraz wywołują różne skutki prawne. 
110  Zob. wyrok WSA w Krakowie z dnia 25 listopada 2016 r., sygn. akt II SA/Kr 1172/16, Le-
galis nr 1389997, wyrok NSA z dnia 27 września 2012 r., sygn. akt II OSK 1016/11, Legalis nr 
552317, wyrok NSA z dnia 30 czerwca 2011 r., sygn. akt II OSK 1150/10, Legalis nr 379124.
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rzeczywiście istnieć, nie może być natomiast hipotetyczny, czy przewidywa-
ny w przyszłości111. Odnosząc to do działań współfinansowanych z EFRROW 
chodzi oczywiście o interes majątkowy wójta, burmistrza, prezydenta miasta, 
który reprezentuje jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku działań 
PROW występujący w imieniu strony wójt, burmistrz, czy prezydent mia-
sta, nie reprezentuje w sprawie swoich własnych interesów majątkowych, lecz 
interesy określonej jednostki samorządu terytorialnego. Jednocześnie wójt, 
burmistrz, prezydent miasta jest dysponentem środków EFRROW. To on 
decyduje o przeznaczeniu tych środków na podjęcie określonych inwestycji. 
Jednakże są to w dalszym ciągu interesy majątkowe jednostki samorządu tery-
torialnego, a nie jego własne.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż wójt, burmistrz, pre-
zydent miasta w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o usta-
leniu lokalizacji inwestycji celu publicznego działa jako organ administracji 
publicznej, natomiast w przypadku decyzji administracyjnej dot. przyznania 
pomocy z EFRROW w tym zakresie reprezentuje gminę lub powiat jako oso-
bę prawną. 

Pracownik organu administracji publicznej może zostać wyłączony od 
udziału w postępowaniu w sytuacjach określonych w art. 24 k.p.a.112. Odno-
sząc się w podjętych rozważaniach do gminy, to wójt, burmistrz, prezydent 
miasta występuje w podwójnym charakterze: pracownika organu rozstrzygają-
cego w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu lub decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczne-
go oraz podmiotu wnioskującego o wydanie decyzji będącego reprezentantem 
gminy lub powiatu jako strony postępowania w sprawie przyznania pomocy 
z EFRROW. Wyczerpuje to dyspozycję art. 24 § 1 pkt 4 k.p.a., zgodnie z któ-
rym pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udzia-
łu w postępowaniu w sprawie, w której był lub jest przedstawicielem jednej ze 

111  J. H. Szlachetko, Partycypacja społeczna w lokalnej polityce przestrzennej ..., s. 199.
112  Art. 24 k.p.a. stanowi, że pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu 
od udziału w postępowaniu w sprawie: 1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron  
w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki;  
2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia; 3) osoby związanej  
z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 4) w której był świadkiem lub biegłym 
albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest 
jedna z osób wymienionych w pkt 2 i 3; 5) w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji;  
6) z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscypli-
narne lub karne; 7) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku 
nadrzędności służbowej.
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stron. Wójt, burmistrz, prezydent miasta kieruje bieżącymi sprawami gminy 
lub powiatu, reprezentuje go na zewnątrz. W związku z tym z rozpoznawania 
sprawy wyłączeni będą również podlegli organowi wykonawczemu gminy lub 
powiatu pracownicy, działający z jego upoważnienia. Na skutek wyłączenia 
wszystkich pracowników organ stanie się niezdolny do załatwienia sprawy, 
dlatego też zastosowanie będzie miał art. 26 § 3 k.p.a. Organem właściwym 
do załatwienia sprawy będzie więc w tym przypadku Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze, które jednak może do jej załatwienia wyznaczyć inny podległy 
sobie organ. Oczywiście istnieje odmienne stanowisko judykatury zgodnie  
z którym wójt, burmistrz, prezydent miasta to osoba piastująca funkcję or-
ganu administracji publicznej, nie podlegająca, co do zasady, wyłączeniu  
w trybie przypisanym pracownikom organu. Zatem biorąc pod uwagę jego 
ustrojową i procesową pozycję, podlega wyłączeniu zgodnie z przepisami  
o wyłączeniu organu w postępowaniu administracyjnym, a nie o wyłączeniu 
pracowników organu113.

Należy podkreślić, iż w obecnym stanie prawnym nie ma ogólnej re-
gulacji zobowiązującej do wyłączenia organu samorządu terytorialnego,  
w przypadku gdy sprawa będąca przedmiotem postępowania administracyjnego  
(w tym przypadku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach za-
budowy i zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego) pozostaje w związku z interesem prawnym da-
nej jednostki samorządu terytorialnego. Taką regulację przewidywał art. 27a 
k.p.a. zgodnie z którym organy gminy podlegały wyłączeniu od załatwienia 
sprawy, w której stroną była gmina. W takim przypadku sprawę załatwiał 
organ innej gminy wyznaczony przez 1) kolegium odwoławcze przy sejmiku 

– w sprawach należących do zadań własnych gmin lub 2) wojewodę – w spra-
wach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przepis 
ten został jednak skreślony ustawą z dnia 12 października 1994 r. o samorzą-
dowych kolegiach odwoławczych114 i utracił moc z dniem 6 grudnia 1994 r.

W orzecznictwie sądowym prezentowane są różne stanowiska na te-
mat wyłączenia wójta, burmistrza, prezydenta miasta z orzekania w sprawie,  
w której stroną jest określona jednostka samorządu terytorialnego. Niektóre 
sądy administracyjne przyjmują, iż niedopuszczalne jest prowadzenie przez 
organ wykonawczy samorządu terytorialnego postępowania administracyjnego 
i wydanie decyzji administracyjnej w przypadku gdy stroną tego postępowania 

113  Zob. wyrok NSA z dnia 7 marca 2013 r., sygn. akt I OSK 1182/12, Legalis nr 760275.
114  Dz. U. z 2018, poz. 570 ze zm.
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jest jednostka samorządu terytorialnego. Wójt, burmistrz, prezydent miasta nie 
może jednocześnie występować w imieniu jednostki samorządu terytorialnego 
jako strony w tej sprawie i jako organ rozpoznający sprawę115. W takim przy-
padku, jeśli wnioskodawcą w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki za-
budowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwesty-
cji celu publicznego jest gmina lub powiat, to organ wykonawczy takiej gminy 
lub powiatu przestaje być uprawniony do załatwienia sprawy, wobec czego 
sprawę winien załatwić organ wyższego stopnia nad wójtem, burmistrzem, 
prezydentem miasta. Niektóre sądy administracyjne natomiast są przekonane 
o tym, że skoro obecnie nie istnieje norma prawna wyłączająca organ wyko-
nawczy jednostki samorządu terytorialnego od orzekania w sprawie, w której 
stroną jest gmina lub powiat (na wzór uchylonego art. 27a k.p.a.), to nie ma 
podstaw prawnych do wyłączenia go ze sprawy116. W ocenach sądów admini-
stracyjnych uchylenie tego przepisu świadczy o woli ustawodawcy wprowa-
dzenia odmiennej regulacji. Przyjmują zatem, iż dokonaną nowelizacją, racjo-
nalny ustawodawca wyłączył zakaz orzekania przez organy gminy lub powiatu  
w sprawach dotyczących gminy lub powiatu. Bez wątpienia w takim przypad-
ku można byłoby poczynić zarzut co do braku bezstronności tego podmio-
tu. Ponadto w porównaniu do pozostałych beneficjentów PROW, gmina lub 
powiat byłby w pozycji uprzywilejowanej, co pozostawałoby w sprzeczności  
z zasadą równego traktowania wszystkich beneficjentów.  

Tak duże rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych powin-
ny stanowić pretekst do ponownego wprowadzenia normy ustawowej regulu-
jące powyższe kwestie. Biorąc pod uwagę fakt, iż fundusze unijne, w tym środ-
ki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
są bardzo popularną formą dofinansowania przedsięwzięć realizowanych przez 
samorządy terytorialne, których wykonanie powinno być zgodne z istniejącym 
zagospodarowaniem przestrzennym, ustawodawca tym bardziej powinien za-
dbać o przejrzystość przepisów prawa. 

W związku z otrzymaniem przez gminę lub powiat środków z EFRROW, 
dzięki którym podejmowane są przedsięwzięcia podnoszące standard życia 

115  Zob. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2014 r., sygn. akt II SA/Po 879/13, Legalis 
nr 979296, wyrok WSA w Krakowie z dnia 9 lipca 2008 r., sygn. akt II SA/Kr 399/08, Legalis 
nr 156573,  wyrok WSA w Krakowie z dnia 9 lipca 2008 r., sygn. akt II SA/Kr 468/08, Legalis 
nr 185298, wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 czerwca 2006 r., sygn. akt VII SA/ Wa 276/06, 
Legalis nr 268834.
116  Zob. wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 24 października 2018 r., sygn. akt II SA/Rz 1025/18, 
Legalis nr 1845887, wyrok NSA z dnia 5 listopada 2010 r., sygn. akt II OSK 1829/10, Legalis 
nr 329676, wyrok WSA w Gdańsku z dnia 7 lipca 2010 r., sygn. akt II SA/Gd 179/10, Legalis 
nr 271692, wyrok NSA z dnia 1 kwietnia 2009 r., sygn. akt II OSK 460/08, Legalis nr 218476.
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ludzi na obszarach wiejskich, powinny one również zadbać o nowelizację 
zarówno studium, jak i istniejących planów miejscowych. Gmina, jako 
najważniejszy podmiot polityki przestrzennej, powinna dostosowywać 
istniejące zagospodarowanie przestrzenne do podejmowanych działań 
PROW, zgodnie z samodzielnością planistyczną gminy, która jest elementem 
konstytucyjnej zasady samodzielności gminy w ogóle. 

Wnioski

Polityka rozwoju obszarów wiejskich wiąże się nierozerwalnie z polityką 
przestrzenną na tych obszarach. Podstawowym aktem prawnym regulującym 
kwestie zagospodarowania przestrzennego w Polsce jest ustawa z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Niestety przyję-
te w tej ustawie regulacje dotyczące problematyki obszarów wiejskich są dosyć 
ograniczone. Co więcej ustawa ta nie posługuje się pojęciem „obszaru wiej-
skiego”, a jedynie pojęciami takimi jak: „rolnicza przestrzeń produkcyjna”, 

„grunty rolne”, czy „wiejski obszar funkcjonalny”. Prawnymi instrumentami 
planistycznymi wpływającymi na kształt zagospodarowania przestrzennego 
obszarów wiejskich są: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
gminy, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzja 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Ustawodawca w systemie planowania przestrzennego ustanowił przepisy 
odnoszące się głównie do planowania przestrzennego na terenach położonych 
w granicach administracyjnych miast, zwłaszcza terenów inwestycyjnych. Pro-
blem pojawia się w odniesieniu do obszarów wiejskich, gdzie zdecydowanie 
zbyt wiele terenów przeznacza się pod zabudowę. Problem ten wynika z faktu, 
że planowanie przestrzenne może odbywać się albo na podstawie ustaleń miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy albo w przypadku, 
gdy nie uchwalono planu miejscowego, na podstawie wydanych decyzji lo-
kalizacyjnych, zwłaszcza decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu. Takie rozwiązanie powoduje niechęć władz lokalnych, szczególnie 
tych na obszarach wiejskich, które posiadają ograniczone środki finansowe, 
do opracowania, uchwalania i aktualizowania planów miejscowych, ponieważ 
o wiele łatwiejszym i mniej kapitałochłonnym rozstrzygnięciem jest wydanie 
decyzji lokalizacyjnej. 
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Polska będąc członkiem Unii Europejskiej ma obowiązek dostosowy-
wać polskie ustawodawstwo do ustawodawstwa unijnego. Oczywiście Unia 
Europejska nie ingeruje bezpośrednio w zagospodarowanie przestrzenne swo-
ich państw członkowskich, ale w wielu kwestiach wpływa na rozwiązywanie 
problemów przestrzennych poprzez polityki sektorowe np. politykę rolną. 
Artykuł 174 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi „W celu 
wspierania harmonijnego rozwoju całej Unii rozwija ona i prowadzi działa-
nia służące wzmocnieniu jej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.  
W szczególności Unia zmierza do zmniejszenia dysproporcji w poziomach roz-
woju różnych regionów oraz zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych. 
Wśród regionów, o których mowa, szczególną uwagę poświęca się obszarom 
wiejskim (...)”. Realizacja tych celów następuje z wykorzystaniem funduszy 
strukturalnych, w tym przede wszystkim Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Działania wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, dofi-
nansowane ze środków z EFRROW, muszą być zgodne z istniejącym zago-
spodarowaniem przestrzennym.  Jest to wymóg, którego niespełnienie będzie 
skutkować odmową przyznania pomocy unijnej. Kwestia ta jest szczególnie 
istotna w odniesieniu do inwestycji budowlanych, służących zaspokojeniu 
zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Zgodnie z rozporządzeniami 
wykonawczymi wdrażającymi działania Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2014-2020, inwestycje podejmowane przez jednostki samorządu teryto-
rialnego muszą być zgodne z odpowiednim aktem planistycznym. Tym aktem 
planistycznym jest zazwyczaj miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wspomnieć 
należy, iż możliwość rozmieszczenia inwestycji dofinansowanych ze środków 
z EFRROW na podstawie studium uwarunkowań powinno być niedopusz-
czalne. Studium jest jedynie aktem prawa wewnętrznego, nie stanowi przepi-
sów prawa powszechnie obowiązującego, a więc nie można na podstawie jego 
ustaleń zawierać umów o dofinansowanie pomocy z EFRROW, czy wydawać 
decyzji administracyjnych przyznających tą pomoc. 

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania na temat instrumentów prawno-
-planistycznych kształtujących funkcje i zadania obszarów wiejskich stwierdzić 
należy, iż nie ma spójności w mechanizmach prawnych regulujących te kwe-
stie. Co więcej realizacja założeń normatywnych w praktyce jest utrudniona,  
a czasem wręcz mało realna, co powoduje brak harmonijnego rozwoju obszarów 
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wiejskich117. W związku z tym, że obszary wiejskie realizują różne cele społecz-
no-gospodarcze proponuje się kompleksowo uregulować w ustawie o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym problematykę ochrony obszarów 
wiejskich, w tym organizację terenów budowlanych na obszarach wiejskich, 
możliwość zmiany klasyfikacji gruntowej gruntów rolnych na obszarach wiej-
skich tylko we wskazanych ustawowo okolicznościach, a także przywrócić 
ochronę gruntów rolnych i leśnych znajdujących się w granicach admini-
stracyjnych miast. Co więcej, należałoby wzmocnić rolę i znaczenie prawne 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
wprowadzając formę aktu prawa miejscowego. W rezultacie zapisy zawarte  
w studium byłyby wiążące dla organów wydających decyzje lokalizacyjne. Tyl-
ko dzięki odpowiednim narzędziom o charakterze prawnym i organizacyjnym 
istnieje szansa na prawidłowe zagospodarowanie przestrzenne w gminach,  
w szczególności w gminach wiejskich i miejsko- wiejskich.

Nadal aktualne są postulaty Waleriana Pańki, aby chronić zasoby rolne 
przed zmianą ich przeznaczenia na inne cele i przed jakościową ich degradacją, 
tak organizować tereny budowlane i zabudowę, aby wiązać ją z potrzebami 
produkcji rolnej, a także w odpowiedni sposób kształtować sam sposób zago-
spodarowania istniejącego rolniczego zasobu gruntowego, a przede wszystkim 
jego strukturę obszarową i użytkową118. Zmniejszanie areału rolnego prowa-
dzi przecież do m.in. niszczenia środowiska przyrodniczego, jak i zachwiania 
bezpieczeństwa żywnościowego119.  

117  Por. P. Czechowski, S. Prutis, Grunty rolne. Problemy prawno-organizacyjne, Warszawa 
1985, s. 109.
118  W. Pańko, Własność gruntowa w planowanej gospodarce przestrzennej. Studium prawne ..., 
s. 99.
119  I. Bogucka, Zagospodarowanie terenów rolniczych w przypadku braku planu miejscowego 
(zagadnienia wybrane), SIA 2005, t. V, s. 142.
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PROBLEMATYKA FINANSOWA 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

W KONTEKŚCIE WYKORZYSTYWANIA 
FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ 

NA WSPIERANIE ROZWOJU 
OBSZARÓW WIEJSKICH

1. Prawno-ekonomiczne aspekty zarządzania 
obszarami wiejskimi przez jednostki samorządu 
terytorialnego

Jednostki samorządu terytorialnego prowadząc politykę finansową, 
uwzględniającą realizację projektów EFRROW, muszą nie tylko posiadać 
środki pieniężne i je efektywnie i racjonalnie wykorzystywać, ale także muszą 
mieć fachową wiedzę na temat obowiązujących w tym zakresie przepisów praw-
nych1. System finansów samorządu terytorialnego w Polsce reguluje przede 
wszystkim Konstytucja2, samorządowe ustawy ustrojowe3, ustawa z dnia  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych4 i ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego5. Do gospodarki finansowej 
gminy, powiatu i województwa odnosi się również Europejska Karta Samo-
rządu Lokalnego będąca umową międzynarodową ratyfikowaną przez Polskę  
w 1994 r., która w art. 9 określa zasady finansowe społeczności lokalnych6. 

1  J. M. Salachna, Wstęp, [w:] Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu teryto-
rialnego od projektu do sprawozdania, pod red. J. M. Salachny, Gdańsk 2010, s. 11.
2  Dz. U. z 1997, nr 78, poz. 483.
3  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, dalej u.s.g. (Dz. U. z 2020, poz. 713 
ze zm.), ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, dalej u.s.p. (Dz. U. z 2020, 
poz. 920 ze zm.), ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, dalej u.s.w. (Dz. 
U. z 2020, poz. 1668 ze zm.).
4  Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.
5  Dz. U. z 2020, poz. 23 ze zm.
6  Dz. U. z 1994, nr 124, poz. 607, dalej EKSL.
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Zgodnie z art. 9 ust. 1 EKSL społeczności lokalne mają prawo, w ramach 
narodowej polityki gospodarczej, do posiadania własnych, wystarczających 
zasobów finansowych, którymi mogą swobodnie dysponować w ramach wy-
konywania swych uprawnień. 

Jednostki samorządu terytorialnego są samodzielne w działaniach, wy-
korzystują przyznane lub mające w posiadaniu środki finansowe na wykony-
wanie zadań publicznych7. „Samodzielność finansowa oznacza więc ustawowe 
zagwarantowanie dochodów, władztwa podatkowego w granicach prawa, do-
konywania wydatków i określania w prawem dopuszczalnych granicach metod  
i form działania, w szczególności dostosowania dochodów i wydatków do zakresu 
zadań oraz wyboru optymalnej formy organizacyjnej gospodarki finansowej”8. 

Kultura ekonomiczna gminy, powiatu i województwa w istotny sposób 
wpływa na sprawność i skuteczność wykonywanych zadań. Na kulturę eko-
nomiczną składa się m.in.: wiedza ekonomiczna, umiejętności praktyczne 
związane z prawidłową alokacją środków, doświadczenie w pozyskiwaniu za-
sobów finansowych, stosunek do finansów, pracy i przedsiębiorczości, ocena 
i stosunek do rzeczywistości społecznej, poziom aspiracji materialnych, czy 
system wartości9. 

Polska jeszcze przed przystąpieniem do Unii Europejskiej otrzyma-
ła wsparcie w wysokości 7 mld euro w ramach funduszy przedakcesyjnych,  
tj. programu PHARE (od 1990 do 2003 r.), ISPA (od 2000 do 2003 r.)  
i SAPARD (od 2002 do 2004 r.)10. Możliwość pozyskiwania środków pomo-
cowych przez samorząd terytorialny była mocno ograniczona w odniesieniu 
do programu PHARE, ISPA oraz SAPARD. „Zbyt wolne okazało się tempo 
absorpcji środków w ramach programów przedakcesyjnych. Z uwagi na niewielkie 
dochody samorządu terytorialnego i związanej z tym słabej zdolności kredytowej, 
trudna do zrealizowania była zasada współfinansowania projektów inwestycyj-
nych”11. Dopiero wejście Polski do Unii Europejskiej umożliwiło jednost-
kom samorządu terytorialnego efektywne uzyskanie środków z kolejnych 

7  Na zasadę samodzielności jednostek samorządu terytorialnego składa się: samodzielność  
w kształtowaniu ustroju wewnętrznego, samodzielność finansowa, samodzielność podatkowa, 
samodzielność majątkowa i samodzielność publicznoprawna. 
8  J. Jagoda, Granice samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse Ko-
munalne” 2014, nr 1-2, s. 20.
9  G. Krzyminiewska, Kultura ekonomiczna mieszkańców obszarów wiejskich; problemy, prze-
kształcenia, wyzwania, Toruń 2013, s. 10-40.
10  A. Mercik, Ekonomiczne i prawne aspekty realizacji polityki spójności przez samorząd teryto-
rialny w Polsce, [w:] Prawne problemy samorządu terytorialnego, pod red. B. Ćwiertniaka, So-
snowiec 2013, s. 345.
11  K. Wlaźlak, Rozwój regionalny jako zadania administracji publicznej ... , s. 345.
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instrumentów pomocowych przeznaczonych dla członków Unii w perspekty-
wie finansowej 2000-200612. Początkowo polski rząd nie spieszył się z pomo-
cą dla samorządu terytorialnego w pozyskiwaniu funduszy europejskich. Co 
więcej, był niezadowolony z faktu, iż nie mógł być beneficjentem żadnych 
działań. Jednak w związku z tym, iż jednostki samorządu terytorialnego są 
samodzielnymi podmiotami prawa, szybko opanowały proces pozyskiwania, 
realizowania i kontroli wydatkowania tych środków13. Lata 2007-2013 i 2014- 
2020 to okres dużej aktywności ze strony samorządu terytorialnego.

Obecnie jednostka samorządu terytorialnego jest jednym z najważniej-
szych beneficjentów funduszy europejskich. W poprzednim okresie progra-
mowania ok. 25-30% środków unijnych przyznanych Polsce zasiliło budżety 
samorządowe. W obecnym okresie programowania udział samorządów ma 
zwiększyć się do ok. 40%14.

Środki  z  funduszy  europejskich przekazywane są jednostkom samo-
rządu terytorialnego przez 16 regionalnych programów operacyjnych, które 
służą poprawie konkurencyjności regionów oraz promocji zrównoważonego 
rozwoju, a także 8 krajowych programów operacyjnych, takich jak: Program 
Infrastruktura i Środowisko, Program Inteligentny Rozwój, Program  Wiedza   
Edukacja   Rozwój,   Program   Polska   Cyfrowa,   Program Polska Wschodnia, 
Program Pomoc Techniczna, Program Rybactwo i Morze, a także Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. W związku z tym, iż rozwój obszarów wiej-
skich dokonywany jest przede wszystkim dzięki PROW, to jego dotyczyć będą 
kolejne rozważania.  

Absorpcja funduszy europejskich spowodowała rozwój jednostek samo-
rządu terytorialnego, przede wszystkich gmin o charakterze wiejskim, miejsko-

-wiejskim i miejskim w Polsce. W okresie 2007-2013 gminy wiejskie, miej-
sko-wiejskie i miejskie pozyskały na inwestycje z pieniędzy z budżetu UE 21,2 
mld zł. Średnio w ciągu roku z funduszy europejskich finansowanych było ok. 
20% zadań inwestycyjnych wszystkich rodzajów gmin. Ze środków tych finan-
sowano zadania w zakresie m.in. transportu (budowa lub modernizacja dróg),  

12  J. Zawora, Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej do finansowania zadań jednostek samo-
rządu terytorialnego, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” 2012, nr 27, s. 137.
13  C. Kosikowski, Samorząd terytorialny w Polsce – stare problemy i nowe wyzwania,  
[w:] Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego. Księga jubileuszowa pro-
fesora Stanisława Prutisa, pod red. J. Bieluka, A. Doliwy, A. Malarewicz-Jakubów, T. Mroza, 
Białystok 2012, s. 751.
14  A. Hamryszczak, Konieczność efektywnego zainwestowania przez jednostki samorządu teryto-
rialnego funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020, [w:] Kondycja finansowa jednostek 
samorządu terytorialnego a możliwości wynikające z perspektywy finansowej 2014-2020,  pod red. 
A. Czudec, Zbigniewa K. Wójcika, Rzeszów 2016, s. 19-21.
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gospodarki komunalnej (inwestycje kanalizacyjne), czy oświaty i wychowania 
(budowa szkół, boisk sportowych)15.

W założeniu fundusze europejskie mają przyczynić się do poprawy spój-
ności międzyregionalnej i wewnątrzregionalnej w Polsce. Gminy mają naj-
większy wpływ na zmniejszanie dysproporcji rozwojowych między lokalnymi 
społecznościami. Oczywiście między gminami wiejskimi a gminami miejski-
mi wciąż istnieją duże różnice, natomiast między samymi gminami wiejski-
mi można zauważyć coraz mniejsze dysproporcje. Ma to związek z realizacją 
przedsięwzięć dofinansowanych ze środków EFRROW. Trzeba zauważyć, 
że największymi beneficjentami pomocy unijnej są te gminy wiejskie i miej-
sko-wiejskie, których dochody są większe niż przeciętne16. Wynika to z tego, 
że są to gminy silniejsze ekonomicznie, co wiąże się z większą stabilnością 
dochodów, które stanowią część wkładu własnego niezbędnego do podjęcia 
działania PROW. Ponadto środki unijne, która trafiają do gmin wiejskich  
i miejsko-wiejskich stanowią dużą pomoc w wykonywaniu nałożonych na nie 
zadań, ale także są szansą na przeprowadzenie inwestycji, na które gminy te 
nie mogłoby sobie pozwolić17. 

Zarządzanie finansami samorządowymi jest procesem złożonym, którego 
skutki obserwowane są zarówno w krótkim, jak i długim okresie czasowym. 
Dzięki funduszom europejskim możliwa jest poprawa jakości świadczonych 
usług, a także rozwój społeczny, gospodarczy, czy środowiskowy obszarów 
wiejskich. To wymaga zaś optymalizacji procesu podejmowania decyzji  
finansowych z równoczesnym minimalizowaniem ryzyka popełniania błędów,  
a także eliminowaniem niepewności co do podejmowanych działań. Władze 
samorządowe są zależne od mieszkańców, jak i od podmiotów gospodar-
czych, które oczekują pozytywnych zmian w swoim otoczeniu. Zwiększenie 
wydatków jest więc warunkiem koniecznym dla rozwoju obszarów wiejskich,  
a w zaspokojeniu tych wydatków pomagają środki unijne18. 

Wydatki publiczne są finansowym odbiciem zadań podejmowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego. Należałoby zastanowić się na tym, 

15  K. Surówka, Pozyskiwanie środków unijnych a problem zadłużenia jednostek samorządu 
terytorialnego w okresie 2007-2013 – wnioski dla władz samorządowych w nowej perspektywie,  

„Finanse Komunalne” 2016, nr 9, s. 6.
16  A. Czudec, Wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej przez samorządy gmin a problem 
spójności wewnątrzregionalnej, „Finanse Komunalne” 2018, nr 6, s. 5-15.
17  O. Żmijewska, Rola środków z budżetu Unii Europejskiej w finansowaniu gmin wiejskich 
województwa mazowieckiego, „Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 786. Finanse, 
Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2013, nr 64/2, s. 209.
18  A. Ejsmont, Analiza budżetu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] Finanse samo-
rządu terytorialnego, pod red. D. A. Hałaburdy, Białystok 2010, s. 21.
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czy można domagać się od jednostki samorządu terytorialnego ponoszenia 
wydatków na określone zadania, jeżeli jednostka ta nie ma w ogóle środków 
lub nie ma dostatecznych środków na wykonanie tych zadań? Otóż samorząd 
terytorialny ma obowiązek realizować nałożone na niego ustawowo zadania, 
oczywiście w granicach swoich możliwości finansowych. Dlatego też powinien 
wykorzystać wszystkie przysługujące mu uprawnienia, aby sfinansować ciążące 
na nim zadania19. Szansą na realizację tychże zadań są właśnie fundusze euro-
pejskie, dzięki którym prawie ¾ kosztów podejmowanej inwestycji są zwraca-
ne do budżetu gminy, powiatu, czy województwa. 

Warto w tym miejscu wspomnieć o tzw. prawie Wagnera sformułowa-
nym przez Adolfa Wagnera, niemieckiego przedstawiciela nauki finansów. 
Zgodnie z tym prawem istnieje stały wzrost wydatków publicznych, ponieważ 
wraz z rozwojem społecznym państwo wykształca popyt na rosnące dochody, 
które są determinowane przez coraz większe wydatki publiczne20. Wynika to  
z tego, że potrzeby publiczne rosną w szybszym tempie niż potrzeby jednostko-
we. Prawo to ma także zastosowanie w procesie wydatkowania środków przez 
jednostki samorządu terytorialnego, dla których potrzeby wspólnoty samorzą-
dowej są ważniejsze od potrzeb pojedynczych członków wspólnoty21. Dlatego 
też gmina, powiat i województwo podejmując się inwestycji dofinansowanych 
ze środków EFRROW służą ogółowi, tj. obecnym i przyszłym pokoleniom.

Oceniając sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego starają-
cej się o dofinansowanie unijne należy wziąć pod uwagę nie tylko jej docho-
dy ogółem, ale również takie wskaźniki jak: samodzielność finansową, wynik 
budżetu, zdolność do realizacji inwestycji, w tym zdolność do kredytowania  
i podejmowania pożyczek oraz wysokość istniejącego stanu zadłużenia22. Nad-
mienić należy, iż samorządy, w opinii banków, to jedni z najbezpieczniejszych 
kredytobiorców, co wiąże się z ustawowym zagwarantowaniem ich wypła-
calności23. Barierami finansowymi negatywnie wpływającymi na chęć pod-
jęcia projektu współfinansowanego z EFRROW są natomiast: niski poziom 

19  A. Bordo, Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, Warszawa 2012, s. 189.
20  P. M. Gaudemet, J. Molinier, Finanse publiczne, Warszawa 2000, s. 72.
21  J. Sierak, Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2004-2009, 
[w:] Fundusze Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju infrastruktury komunalnej  
w Polsce, pod red. J. Sieraka, Warszawa 2010, s. 119.
22  J. Zawora, Uwarunkowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej wynikające z sytuacji 
finansowej jednostek samorządu terytorialnego ... , s. 45.
23  W. Misterek, Potencjał jednostek samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego do po-
zyskiwania zwrotnych źródeł finansowania, [w:] Uwarunkowania wykorzystania funduszy Unii 
Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie lubelskim, pod red. J. Wię-
cławskiego, W. Misterek, Warszawa  2011, s. 117.
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dochodów, brak możliwości oddziaływania jednostki na poziom dochodu, ni-
ski poziom płynności finansowej, okresowe niedobory środków pieniężnych, 
wysokie zaangażowanie w projekty inwestycyjne, wysoki poziom zadłużenia, 
a także brak możliwości pozyskania innych źródeł finansowania na rozpoczęte 
inwestycje24. 

Jednostka samorządu terytorialnego nie ma pełnej swobody we wnio-
skowaniu, jak i dysponowaniu środkami unijnymi. Do głównych ograniczeń 
w sięganiu po fundusze europejskie przez jednostki samorządu terytorialnego 
zaliczyć należy: pojawienie się nowych zobowiązań lub rozszerzenie zakresu 
dotychczasowo realizowanych zadań, malejące dochody wynikające ze zmian 
w regulacjach prawnych lub niewłaściwego zarządzania środkami finansowy-
mi oraz coraz wyższe zadłużenie, którego efektem mogą być również przedsię-
wzięcia podjęte w perspektywie unijnej 2007-2013. 

W tym miejscu należałoby zadać pytanie, jakimi kryteriami powinny 
kierować się jednostki samorządu terytorialnego wydatkując środki publicz-
ne związane z realizacją projektów z EFRROW przewidzianych dla rozwoju 
obszarów wiejskich? Niewątpliwie powinno być to kryterium adekwatności,  
a więc zestawienie ilości posiadanych środków finansowych z możliwo-
ścią podjęcia kolejnego przedsięwzięcia25. Efektywność to drugie kryterium, 
gwarantujące jak najlepsze wykonanie zamierzonych celów w odniesieniu 
do posiadanych zasobów. Trzecim kryterium zaś mogłoby być kryterium 
skuteczności, mające na względzie uzyskanie optymalnego wyniku między 
planowanymi celami, a rzeczywiście zrealizowanymi zadaniami. „Jednak  
w polskim ustawodawstwie nie ma jeszcze norm umożliwiających obiektywną 

‘wycenę’ kosztów zadań wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialne-
go”26. Niewątpliwie projekty dofinansowane ze środków EFRROW wymagają 
od jednostek samorządu terytorialnego dobrego przygotowania formalnego, 
merytorycznego i dużego wysiłku organizacyjnego27. Ocena podejmowanych 
 
 

24  J. Szołno-Koguc, W. Misterek, Bariery finansowe dla pozyskiwania środków z funduszy 
strukturalnych, [w:] Uwarunkowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez jednostki 
samorządu terytorialnego w województwie lubelskim, pod red. J. Więcławskiego, W. Misterek, 
Warszawa 2011, s. 112.
25  K. Surówka, Ograniczenia faktyczne samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorial-
nego – degresja samodzielności finansowej, „Finanse Komunalne” 2014, nr 1-2, s. 21.
26  A. Agopszowicz, Z. Gilowska, M. Taniewska-Peszko, Prawo samorządu terytorialnego  
w zarysie, Katowice 2001, s. 149.
27  M. Czekaj, Sytuacja samorządów u progu nowego etapu finansowania 2014-2020 – występu-
jące ograniczenia, „Finanse Komunalne” 2015, nr 1-2, s. 30-36.
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działań związanych z rozwojem obszarów wiejskich dokonywana jest zarówno 
w odniesieniu do bieżących, jak i przyszłych korzyści28. 

Z perspektywy funduszy unijnych konieczne jest wyróżnienie w systemie 
zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego, takich elementów 
jak:

 - planowanie wieloletnie – wyznaczanie celów i możliwości ich realizacji 
w dłuższym okresie czasowym;

- planowanie budżetowe, a więc rola budżetu jako instrumentu zarządza-
nia jednostką samorządu terytorialną i gospodarką lokalną; 

- planowanie konkretnych inwestycji – polegające na analizie zadań ko-
niecznych do wykonania ze zrealizowanymi i prognozowanymi, poten-
cjalnymi zadaniami;

- badanie płynności finansowej – prowadzenie analiz ekonomicznych; 
- zarządzanie długiem jednostki samorządu terytorialnego – możliwości  
i bariery w sięganiu po instrumenty dłużne;

- kontrola finansowa i nadzór nad działalnością jednostek samorządu tery-
torialnego, dla zapewnienia prawidłowości i racjonalizacji finansów tych 
jednostek29.

2. Wieloletnia prognoza finansowa warunkiem 
oceny zdolności finansowej jednostki samorządu 
terytorialnego w celu podjęcia działania 
określonego w PROW

Korzystanie z funduszy unijnych przez jednostki samorządu terytorial-
nego wymaga efektywnego zarządzania finansami nie tylko w ujęciu rocznym, 
ale także w perspektywie wieloletniej. Jest to związane z tym, że inwestycje 
dofinansowane ze środków unijnych realizowane są w dłuższej perspektywie 
czasowej. Dlatego konieczne jest planowanie finansowe nie tylko o krótko-
okresowym charakterze. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
nych, jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek przygotowywania 

28  M. Dylewski, Potencjał finansowy jednostek samorządu terytorialnego u progu nowej perspekty-
wy finansowej ... , s. 25-26.
29 http://samorzad.pap.pl/palio/html.run?_Instance=samorzad_nowy.pap.pl&_PageID=6&_
media_id=115085&_filename=wyk%C5%82adV.pdf&_mimetype=application/pdf&_
CheckSum=991439770 [dostęp na dzień 04.07.2019 r.].
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i uchwalania wieloletniej prognozy finansowej30. Wieloletnie planowanie  
finansowe w jednostkach samorządu terytorialnego zostało wprowadzone do 
porządku prawnego na podstawie obecnie obowiązującej ustawy o finansach 
publicznych z 2009 r.31. Wprowadzenie wieloletniej prognozy finansowej 
miało przyczynić się do racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, 
a także wpłynąć na większą wiarygodność, przejrzystość i przewidywalność 
polityki fiskalnej. Wieloletnia prognoza finansowa to dokument, który po-
winien zawierać realistyczne dane na temat gospodarki finansowej jednostki 
samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem czynników, które mogą na nią 
wpłynąć32. Ponadto wieloletnie planowanie ma swoje odzwierciedlenie w go-
spodarce finansowej Unii Europejskiej. Niewątpliwie bowiem zaletą prognozy 
finansowej jest rozplanowanie absorpcji środków unijnych33.

Wieloletnia prognoza finansowa z założenia jest dokumentem strategicz-
nym, który pozwala ocenić stopień rozwoju jednostki samorządu terytorial-
nego, zwłaszcza w kontekście finansowym. W związku z tym, iż wieloletnia 
prognoza finansowa jest uchwalana przed budżetem, to jest ona dokumen-
tem nadrzędnym w stosunku do budżetu34. Uchwała w sprawie wieloletniej 

30  Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm. Zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 
wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego 
prognozą co najmniej: 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorzą-
du terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia; 2) dochody majątkowe,  
w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego; 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 4) przeznaczenie nad-
wyżki albo sposób sfinansowania deficytu; 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samo-
rządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;  
6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;  
6a) relacje, o których mowa w art. 242–244, w tym informację o stopniu niezachowania tych 
relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b; 7) (uchylony);  
8) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane 
i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3 tejże ustawy.
31  W doktrynie uważa się, iż wprowadzenie wieloletniej prognozy finansowej do systemu  
finansów samorządu terytorialnego uporządkowało fragmentaryczne uregulowania w zakre-
sie wieloletniego planowania w gminie, powiecie i województwie znajdujące się w poprzed-
nich ustawach z 2005 r. i 1998 r. Zob. E. Ruśkowski, Nowe regulacje w zakresie wieloletniości  
finansów w Polsce i ich ewolucja, [w:] Roczność i wieloletniość w finansach publicznych, pod red.  
E. Ruśkowskiego, Warszawa 2014, s. 115.
32  Wyrok NSA z dnia 22 marca 2017 r., sygn. akt II GSK 1911/15, Legalis nr 1605717.
33  P. Lenio, Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego, [w:] Ustawa 
o finansach publicznych. Komentarz, pod red. Z. Ofiarskiego, Warszawa 2019, s. 1201-1202.
34  Tak m.in. K. Owsiak, Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami 
jednostek samorządu terytorialnego, „Studia Ekonomiczne” 2014, nr 198, cz. 1 Finanse – pro-
blemy – decyzje, s. 167; odmiennie J. Leńczuk, który uważa, że uchwała w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej w zakresie hierarchii jest równoważna uchwale budżetowej jednostki sa-
morządu terytorialnego. Zob. J. Leńczuk, Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu 
terytorialnego, [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, pod red. P. Smolenia, Warszawa 
2014, s. 1110.
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prognozy finansowej zawiera zarówno normy prognostyczne, ale także elemen-
ty dyrektywne, które odnoszą się do limitów wydatków na przedsięwzięcia35. 
Niestety brak przygotowania i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
nie pociąga za sobą  konsekwencji prawnych, co ma miejsce w odniesieniu 
do budżetu36. Jednakże przygotowanie i uchwalenie wieloletniej prognozy  
finansowej może mieć duże znaczenie w odniesieniu do przyznania funduszy 
unijnych. Przykładowo, jeśli przedsięwzięcie EFRROW, które realizuje gmina 
X ma przekraczać określony rok budżetowy, to jest zobowiązaniem wielolet-
nim, a w konsekwencji powinno zostać wykazane w wieloletniej prognozie 
finansowej danej gminy. Taka koncepcja planowania budżetowego ma rów-
nież potwierdzenie w orzecznictwie sądowym. W jednym z wyroków Naczelny 
Sąd Administracyjny stwierdził, iż „wnioskodawca <w omawianym przypad-
ku gmina X – przypis Autorki> w celu potwierdzenia zapewnienia środków  
finansowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu, obowiązany jest 
przedstawić kopię uchwały budżetowej na dany rok wraz z uchwałą w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej, w której wskazano dokładną nazwę zadania 
objętego wnioskiem oraz kwotę przeznaczoną na współfinansowanie w po-
szczególnych latach"37.

Organ wykonawczy gminy, powiatu czy województwa przedkłada projekt 
wieloletniej prognozy finansowej organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej, celem zaopiniowania, razem z projektem uchwały budżeto-
wej, najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy38. 
Następnie organ stanowiący podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia wielolet-
niej prognozy finansowej przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szcze-
gólnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku 
budżetowego (a więc roku kalendarzowego). Do wieloletniej prognozy finan-
sowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

Zakres czasowy wieloletniej prognozy finansowej obejmuje co najmniej 
dany rok budżetowy oraz trzy kolejne lata. Istnieją jednak jednostki samorządu 

35  A. Mikos-Sitek, Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego, [w:] Usta-
wa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicz-
nych. Komentarz, pod red. W. Misiąg, Warszawa 2019, s. 759.
36  W związku z wykonywaniem budżetu i stosowaniem regulacji prawa budżetowego powstaje 
odpowiedzialność prawna, tj. odpowiedzialność dyscyplinarna, karna i cywilna. Kwestie te regu-
luje ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r . o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1440 ze zm.).
37  Wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2018 r., sygn. akt I GSK 1907/18, Legalis nr 1790276.
38  W przypadku negatywnej opinii RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu 
jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, jed-
nostka samorządu terytorialnego dokonuje takich zmian uchwał, aby została zachowana relacja 
określona w art. 243 u.f.p.
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terytorialnego, które uchwalają prognozę na wiele lat do przodu39. Fundusze 
unijne wdrażane są natomiast w 7-letniej perspektywie finansowej. Oczywi-
ście wykonanie konkretnego projektu EFRROW przez jednostkę samorządu 
terytorialnego może trwać od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od jej 
charakteru. Biorąc pod uwagę kadencyjność organów jednostek samorządu 
terytorialnego stwierdzić należy, iż te same organy mogą wdrożyć wieloletnią 
prognozę finansową, uchwalić budżet na dany rok, a także zaplanować reali-
zację inwestycji wynikającej z PROW, a nawet ją sfinalizować. 

Z punktu widzenia funduszy europejskich czas na jaki jest uchwalana 
wieloletnia prognoza finansowa ma znaczenie. Jeśli bowiem zostanie uchwa-
lona na 10 lat do przodu, to nie obejmie kolejnego okresu wprowadzania 
transz środków unijnych, ponieważ nie będzie wiadomo, jakie wówczas będą 
przewidziane działania dla beneficjentów, w tym dla jednostek samorządu 
terytorialnego, ponieważ programy operacyjne nie zostaną jeszcze przygoto-
wane i wdrożone. To może spowodować problemy w rozplanowywaniu środ-
ków pieniężnych będących w dyspozycji samorządów, ponieważ jednostka 
samorządu terytorialnego będzie musiała np. zrezygnować z wykonywania 
konkretnego zadania na rzecz planowanej inwestycji z EFRROW. Natomiast 
wieloletnia prognoza finansowa ma charakter „kroczący” tzn. musi być uzu-
pełniania corocznie40. Jeśli więc prognoza została sporządzona na lata 2014-
2021, a w międzyczasie zostanie przyjęty nowy Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2021-2027 i jednostka samorządu terytorialnego będzie 
zainteresowana skorzystaniem z dofinansowania unijnego, to będzie musiała 
wyeliminować z prognozy dane roku mijającego i uzupełnić dane o kolejne 
lata. Od „uzupełniania” wieloletniej prognozy finansowej należy odróżnić jej 

„dostosowywanie” do przyjętej uchwały budżetowej i jej zmian w ciągu roku 
budżetowego41.

Wieloletnia prognoza finansowa, jak sama nazwa wskazuje, ma charakter 
prognozy, co oznacza, że to, co zostało w niej ustalone może zostać zmie-
nione na podstawie odpowiednich uchwał organów stanowiących jednostek 

39  J. Leńczuk uważa, że uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w zakresie hierar-
chii jest równoważna uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Zob. J. Leńczuk, 
Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego, [w:] Ustawa o finansach pu-
blicznych. Komentarz, pod red. P. Smolenia, Warszawa 2014, s. 1110.
40  J. M. Salachna, Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego,  
[w:] Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, pod red. E. Ruśkowskiego, J. M. Salachny, 
Gdańsk 2014, s. 1021.
41  E. Stupienko, Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego,  
[w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz prawno-finansowy, pod red. H. Dzwonkowskiego,  
G. Gołębiowskiego, Warszawa 2014, s. 600-601.
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samorządu terytorialnego. Przykładowo organ stanowiący gminy X zmienił 
w 2018 r. budżet, zwiększając deficyt o kwotę 800 000 zł, w związku z chęcią 
podjęcia nowego projektu ze środków EFRROW. Jako źródło finansowania 
wskazał kredyt, który ma zostać spłacony w 2020 r. W związku z tym wielo-
letnia prognoza finansowa musi zostać zmieniona za lata 2018-2020. Wpro-
wadzone zostaną nowe wartości w zakresie rozchodów i wydatków na obsługę 
długu w latach 2018- 2020. Może się również okazać, że konieczność zacho-
wania wskaźnika spłaty zobowiązań, wynikającego z art. 243 u.f.p., przyczyni 
się do innych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, jak np. zmniejszenia 
wydatków42.

Integralną częścią uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej 
jest wykaz przedsięwzięć. Dla każdego przedsięwzięcia określa się nazwę i cel, 
jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wy-
konywanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity 
wydatków w poszczególnych latach, a także limit zobowiązań. Zgodnie z art. 
226 ust. 4 u.f.p. przedsięwzięciem są wieloletnie programy, projekty lub zada-
nia, w tym m.in. związane z programami finansowanymi z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W związku z powyższym określo-
na inwestycja dofinansowana ze środków EFRROW zostanie ujęta w wykazie 
przedsięwzięć. Nazwa przedsięwzięcia będzie odpowiadać nazwie działania/
poddziałania rozporządzenia wdrażającego ustalenia PROW, jak np. „budowa 
lub modernizacja dróg lokalnych”, czy „gospodarka wodno-ściekowa”. Re-
alizowane przedsięwzięcie będzie prowadzić do osiągnięcia celu wskazanego 
w umowie o dofinansowanie, np. dla poddziałania „budowa lub moderniza-
cja dróg lokalnych” będzie to „wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, tj. ogólnie rzecz uj-
mując, wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Okres realizacji 
zostanie określony w miesiącach lub latach, w zależności od wielkości inwe-
stycji. Nakłady finansowe obejmą koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne.  
A limit wydatków i limit zobowiązań zależy od wielkości przyznanego dofi-
nansowania. Zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia EFRROW 
może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki sa-
morządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania przedsięwzięcia.

42  P. Walczak, Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi, 
Warszawa 2015, s. 17.
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Tytuł prawny do zaciągania przez jednostki samorządu terytorialnego 
zobowiązań EFRROW, które przekraczają okres jednego roku budżetowego 
ustawodawca uregulował w ramach wieloletniej prognozy finansowej. Zgod-
nie z art. 228 ust. 1 pkt 2 u.f.p. uchwała w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu 
terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja 
w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia 
ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają 
poza rok budżetowy. W przypadku, gdyby wieloletnia prognoza finansowa 
nie zawierała tych upoważnień, to muszą zostać one uwzględnione w treści 
uchwały budżetowej na dany rok budżetowy43. Ponadto organ stanowią-
cy jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić organ wykonawczy 
do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację 
przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, w związku 
ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą 
wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. 
Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środ-
ków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym 
wkładu własnego gminy, powiatu i województwa.

Jednostki samorządu terytorialnego powinny postrzegać wieloletnią pro-
gnozę finansową jako możliwość poprawy planowania finansowego. Poprzed-
nio sporządzone prognozy mogą zawierać ważne wskazówki co do tego, jak 
wyglądała ich sytuacja finansowa po podjęciu inwestycji dofinansowanej ze 
środków EFRROW w latach 2007-2013. Obliczenia zawarte w wieloletniej 
prognozie finansowej pozwalają uzyskać informacje na temat stanu gotówki 
na koniec danego roku. Jeśli będzie to wartość dodatnia, to oznacza, że gmina, 
powiat lub województwo mogą podjąć się realizacji projektu unijnego. Jeśli 
zaś będzie to wartość ujemna, to należy jeszcze raz zweryfikować wszystkie 
wskaźniki finansowe znajdujące się w prognozie. Gdy czynności te nie do-
prowadzą do poprawy wartości badanych wskaźników oraz nie wykażą moż-
liwości wystąpienia lub pozyskania dodatkowych przepływów finansowych, 
powinno to stanowić przesłankę do podjęcia decyzji o zaniechaniu realizacji 
projektu EFRROW.  

43  M. Stawiński, Zasada roczności budżetu jednostki samorządu terytorialnego a finansowanie 
zamówień publicznych, [w:] Księga jubileuszowa ku czci Profesor Krystyny Sawickiej. Gromadzenie 
i wydatkowanie środków publicznych. Zagadnie finansowoprawne, pod red. W. Miemiec, Wro-
cław 2017, s. 377.
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3. Budżet jednostki samorządu terytorialnego  
z perspektywy absorpcji funduszy unijnych –  
uwagi wprowadzające

Priorytetem jednostek samorządu terytorialnego jest zaspokajanie zbio-
rowych potrzeb jej mieszkańców. Odbywa się to przez wykonywanie zadań 
publicznych. W tym celu niezbędne jest dysponowanie adekwatnymi środka-
mi finansowymi wobec wyznaczonych zadań. Źródłem informacji o zasobach 
finansowych, którymi gospodaruje gmina, powiat, czy województwo, jest bu-
dżet, czyli roczny plan, w którym uwzględnione są dochody i wydatki, a także 
przychody i rozchody. Na budżet składają się więc cztery plany: roczny plan 
dochodów, roczny plan wydatków, roczny plan przychodów i roczny plan 
rozchodów44. Zaznaczyć należy, iż kwoty dochodów i przychodów jednostek 
samorządu terytorialnego ujmowane są jako prognozy, natomiast kwoty wy-
datków i rozchodów stanowią nieprzekraczalny limit45. Strona dochodowa bu-
dżetu kształtuje przede wszystkich możliwości wydatkowe gminy, powiatu lub 
województwa, a tym samym sposobność podejmowania projektów dofinanso-
wanych ze środków EFRROW.

W planie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego wy-
szczególnia się, w układzie działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwo-
ty dochodów bieżących46 i dochodów majątkowych47 według ich źródeł,  
w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z bu-
dżetu Unii Europejskiej. Natomiast w planie wydatków budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów 
klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących48 i wydatków 

44  Często zdarza się, że plan przychodów i rozchodów ma postać jednego załącznik, tj. jednej 
tabeli. Takiej praktyki nie należy uznawać za nieprawidłową. Zob. B. Dziedziak, Zakres budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego, [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek 
samorządowych, pod red. P. Walczaka, Warszawa 2017, s. 473. 
45  M. Dworakowska, Dochody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego z perspektywy ab-
sorpcji funduszy unijnych, „OPTIMUM. ECONOMIC STUDIES” 2018,  nr 3 (93), s. 52.
46  Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody 
budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.
47  Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, docho-
dy ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności.
48  Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki bu-
dżetowe niebędące wydatkami majątkowymi. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się 
w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na: 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 
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majątkowych49, w tym oczywiście również środki przeznaczone na wydatki 
związane z wykonywaniem inwestycji wdrażanych przez rozporządzenia wy-
konawcze, a określone w PROW. Wydatki związane z realizacją projektów 
finansowanych ze środków EFRROW mają charakter bieżąco- majątko-
wy, bowiem zapewniają prawidłowe funkcjonowanie mieszkańców, a także 
podnoszą standard i zakres usług oferowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego.

Budżet i wieloletnia prognoza finansowa są to dwa dokumenty plani-
styczne, zależne od siebie. Otóż zmiany w zakresie jednego determinują 
konieczność modyfikacji drugiego aktu. „Zmiany w uchwale budżetowej wy-
nikające z okoliczności związanych z wykonaniem budżetu pociągają za sobą 
modyfikację wartości prognozowanych w WPF (wieloletniej prognozie finansowej 
– przypis Autorki). Takimi zmianami mogą być m.in.:

1) orzeczony przez instytucję zarządzającą zwrot środków europejskich,
2) zmiana harmonogramu przekazywania środków europejskich,
3) zawarcie umowy dotyczącej pomocy finansowej ze środków europejskich 
itp. 

Wyjątkiem są zmiany dotyczące limitów wydatków na zadania, projekty 
lub programy ujęte w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do WPF”50. 
Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki sa-
morządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku 
budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy, 
powiatu, czy województwa.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2) dotacje na zadania bieżące; 3) świad-
czenia na rzecz osób fizycznych; 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomo-
cy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu,  
a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,  
w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego; 5) wypłaty z tytułu po-
ręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty  
w danym roku budżetowym; 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.
49  W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów plano-
wane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na: 1) inwestycje i zakupy 
inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a także inne środków pocho-
dzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją 
zadań jednostki samorządu terytorialnego; 2) zakup i objęcie akcji i udziałów; 3) wniesienie 
wkładów do spółek prawa handlowego.
50  P. Walczak, Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalny-
mi ... , s. 19.
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Budżet opracowywany jest według klasyfikacji zbudowanej z działów, 
rozdziałów i paragrafów według kryteriów podmiotowo-przedmiotowych. Za-
znaczyć jednak należy, iż w Polsce podejmowane są próby tworzenia przez 
jednostki samorządu terytorialnego budżetu zadaniowego, którego istotą jest 
przyporządkowanie środków publicznych do odpowiednio skonkretyzowa-
nych zadań i określenie ich efektów51. Tak przyjęty budżet pozwalałby na 
wskazanie, że przykładowo gmina X na realizację zadania własnego obejmu-
jącego sprawy „gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu 
drogowego”52 potrzebowałaby 1 000 000 zł na naprawę dróg gminnych i dla-
tego też będzie chciała skorzystać z dofinansowania EFRROW w wysokości 
ok. 636 000 zł. Efektem podjętego przedsięwzięcia byłaby lepsza infrastruk-
tury gminy, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
wzrost gospodarki i atrakcyjności terenu, a także poprawa życia codziennego 
mieszkańców. Nadmienić należy, iż na dzień dzisiejszy budżet zadaniowy nie 
może być jedyną formą budżetu, ponieważ nie pozwalają na to przepisy u.f.p., 
zwłaszcza art. 236 ust. 1 i art. 269 tej ustawy53.

Jednostka samorządu terytorialnego realizując projekt unijny powinna 
wykazać, że w każdym roku będzie w stanie utrzymać w budżecie dodatnie 
saldo skumulowanych przepływów pieniężnych, a tym samym, że podjęty pro-
jekt nie doprowadzi do utraty płynności finansowej. Co więcej gmina, powiat 
i województwo muszą zapewnić środki nie tylko na realizację zadań PROW  
w danym roku budżetowym, ale także na dokończenie tych zadań w roku ko-
lejnym lub w kolejnych latach. 

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest ściśle związany z kwa-
lifikowalnością kosztów projektu EFRROW, który ma zostać zrealizowany.  
Finansowanie projektów unijnych opiera się zazwyczaj na zasadzie refundacji. 
Zasada ta oznacza, że jednostki samorządu terytorialnego muszą sfinansować 
własnymi środkami koszty kwalifikowalne, które później zostają im zwrócone, 
a także pozostałe koszty podjętej inwestycji. Większą część środków pozyskują 
z kapitału budżetowego, a pozostałe środki pochodzą np. z kredytu, czy po-
życzki i mają charakter uzupełniający. 

Procedura budżetowa jednostek samorządu terytorialnego pod względem 
podmiotowym zbliżona jest do procedury realizowania projektów EFRROW, 

51  E. Kornberger-Sokołowska, M. Bitner, Prawo finansów samorządowych, Warszawa 2018,  
s. 66-67.
52  Art. 7 ust. 1 pkt 2 u.s.g.
53  U. K. Zawadzka-Pąk, Budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów publicznych, Gdańsk 
2013, s. 146.
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z jednym wyjątkiem. Otóż w obu procedurach występują organy stanowiące 
i wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego, natomiast w procedurze 
uchwalania budżetów udział biorą również RIO54 i Minister Finansów. Pro-
cedura budżetowa obejmuje następujące etapy: 

1) Opracowanie projektu budżetu przez organ wykonawczy, który 
przedkłada ten projekt organowi stanowiącemu i RIO (celem uzyskania 
opinii) do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy55. 
2) Uchwalenie budżetu przez organ stanowiący56 przed rozpoczęciem 
roku budżetowego, a  w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie 
później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Do czasu podjęcia 
uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia roku 
budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały bu-
dżetowej. W przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej do 31 stycznia 
roku budżetowego, RIO w terminie do końca lutego roku budżetowe-
go, ustala budżet jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań 
własnych oraz zadań zleconych. Do dnia ustalenia budżetu przez RIO 
podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały. W projekcie tejże 
uchwały mogą zostać uwzględnione projekty finansowane ze środków 
EFRROW, jednakże jeśli w jednostce samorządu terytorialnego wystę-
pują problemy np. kadrowe, techniczne czy finansowe, to RIO może 
nie dopuścić do podejmowania inwestycji unijnych, ze względu na do-
bro nie tylko gminy, powiatu, czy województwo, ale zwłaszcza z uwagi 

54  Dalej RIO.
55  Opinię RIO o projekcie uchwały budżetowej organ wykonawczy jednostki samorządu tery-
torialnego jest obowiązany przedstawić, przed uchwaleniem budżetu, organowi stanowiącemu 
jednostki samorządu terytorialnego.
56  Szczegółowe elementy uchwały budżetowej określa art. 212 ust. 1 ustawy o finansach pu-
blicznych, tj.: 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu teryto-
rialnego, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych; 2) łączną kwotę planowa-
nych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem wydatków 
bieżących i majątkowych; 3) kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nad-
wyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 4) łączną kwotę planowanych przychodów 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 5) łączną kwotę planowanych rozchodów bu-
dżetu jednostki samorządu terytorialnego; 6) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów  
i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1  
i art. 90; 6a) limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 
1 pkt 2, innych niż określone w pkt 6; 7) kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym 
roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 
jednostkę samorządu terytorialnego; 8) szczególne zasady wykonywania budżetu jednostki sa-
morządu terytorialnego w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw; 9) uprawnie-
nia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy;  
10) inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w uchwale budżetowej wynika  
z postanowień organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.
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na prawdopodobieństwo nieprawidłowego zarządzania środkami Unii 
Europejskiej. Natomiast w razie braku możliwości uchwalenia budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zasadami określonymi  
w art. 242-244 u.f.p. oraz zagrożenia realizacji zadań publicznych przez 
jednostkę samorządu terytorialnego, kolegium RIO wzywa gminę, po-
wiat, województwo do opracowania i uchwalenia programu postępowa-
nia naprawczego oraz przedłożenia tego programu celem zaopiniowania 
do RIO, w terminie 45 dni od dnia otrzymania wezwania57. W okresie 
naprawczym, jednostki samorządu terytorialnego powinny podejmować 
czynności naprawcze mające na celu zwiększenie dochodów i/lub ogra-
niczenie wydatków budżetowych. Dlatego też w tym okresie raczej nie 
będą podejmować inwestycji dofinansowanych ze środków EFRROW. 
To właśnie projekty unijne mogą spowodować pogorszenie się sytuacji 
finansowej samorządów, które w wyniku „rozmachu inwestycyjnego” 
podjęły się wielu działań, dzięki którym zwiększył się poziom ich zadłu-
żenia oraz pogorszyły się wskaźniki finansowe. Inną przyczyną negatyw-
nie wpływającą na stan finansów jednostek samorządu terytorialnego jest 
długotrwały tryb rozliczania refundacji lub brak refundacji wydatków 
poniesionych na realizację zadań z udziałem środków z EFRROW58.
3) Wykonanie budżetu przez organ wykonawczy jednostki samorzą-
du terytorialnego59, który sprawuje nadzór nad realizacją określonych 
uchwałą budżetową dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów 
 
 
 

57  Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala program postępowania na-
prawczego na okres nieprzekraczający 3 kolejnych lat budżetowych. Program postępowania 
naprawczego zawiera w szczególności: 1) analizę stanu finansów jednostki samorządu teryto-
rialnego, w tym określenie przyczyn zagrożenia realizacji zadań publicznych; 2) plan przedsię-
wzięć naprawczych, wraz z harmonogramem ich wprowadzania, zmierzających do usunięcia 
zagrożenia, o którym mowa w ust. 1, oraz zachowania relacji określonej w art. 242–244 u.f.p.;  
3) przewidywane efekty finansowe poszczególnych przedsięwzięć naprawczych, wraz z określe-
niem sposobu ich obliczania. Wspomnieć wypada, że w przypadku nieopracowania przez jed-
nostkę samorządu terytorialnego programu postępowania naprawczego lub braku pozytywnej 
opinii regionalnej izby obrachunkowej do tego programu w jednostce samorządu terytorialnego 
można zawiesić jej organy i ustanowić zarząd komisaryczny, w trybie i na zasadach określonych  
w ustawach samorządowych.
58  https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-skutecznosci-programow-naprawczych-jednostek- 
samorzadu-terytorialnego.html [dostęp na dzień 10.07.2019 r.].
59  Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad realiza-
cją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego.
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budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W toku wykonywania bu-
dżetu obowiązują następujące zasady gospodarki finansowej: 

a) ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów budżetu jednost-
ki samorządu terytorialnego. Dochody te będą mogły być wkładem 
własnym koniecznym do realizacji projektu ze środków EFRROW; 
b) pełna realizacja zadań następuje w terminach określonych 
w przepisach i harmonogramie, jeżeli został on opracowany. W przy-
padku działań PROW liczą się przede wszystkim terminy określone  
w umowie o dofinansowanie lub decyzji administracyjnej; 
c) dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych 
w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych 
przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celo-
wy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efek-
tów z danych nakładów. Zasada ta odnosi się również do projektów 
EFRROW, które są realizowane na podstawie ustalonych budżetów; 
d) zlecanie zadań powinno następować na zasadzie wyboru najko-
rzystniejszej oferty, z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach 
publicznych. Jednostka samorządu terytorialnego powinna, zgodnie 
z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych, wybrać najlepsze-
go wykonawcę określonego zadania, z którym zawierana jest umo-
wa realizacyjna60. Rodzaj zawieranej umowy realizacyjnej zależy od 
konkretnego działania PROW. Umowa realizacyjna jest ściśle zwią-
zana z umową o dofinansowanie, mimo że są to dwie różne czynności 
prawne.

4) Sprawozdawczość, kontrola i nadzór budżetu – sprawozdawczość 
budżetowa stanowi najważniejsze źródło informacji o przebiegu i re-
zultatach wykonania budżetu i o ogólnym stanie finansów jednostek 
samorządu terytorialnego. Sprawozdania budżetowe sporządza się we-
dług podziału klasyfikacji budżetowej. Obowiązek dokonywania spra-
wozdań wynika z art. 41 u.f.p61. Zasady sprawozdawczości budżetowej 
określa, w drodze rozporządzenia, Minister Finansów, po zasięgnięciu 

60  Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.
61  Zgodnie z art. 41 ust. 1 u.f.p. jednostki sektora finansów publicznych sporządzają sprawoz-
dania z wykonania procesów, o których mowa w art. 3, który stanowi, że finanse publiczne 
obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowy-
waniem, w szczególności: 1) gromadzenie dochodów i przychodów publicznych; 2) wydat-
kowanie środków publicznych; 3) finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa;  
4) zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne; 5) zarządzanie środkami publicznymi; 
6) zarządzanie długiem publicznym; 7) rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej.
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opinii Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ujednolicenie zasad 
sprawozdawczości poprzez określenie formularzy, terminów, rodzajów 
i sposobów sporządzania, obiegu i odbiorców sprawozdań, zapewnia 
przejrzystość i spójność systemu sprawozdawczości budżetowej w sekto-
rze samorządowym62.

Sprawozdania sporządzone przez jednostki samorządu terytorialnego pod-
legają kontroli. Natomiast w odniesieniu do gminy, powiatu i województwa 
należałoby raczej mówić o nadzorze, który jest pojęciem szerszym od kontroli, 
ale nosi wiele jej cech. Istnieje nierozerwalny związek między samorządem te-
rytorialnym a instytucją nadzoru. Samodzielność samorządu nie ma charak-
teru absolutnego, a rolę jej determinanty spełnia nadzór63. W tym miejscu 
konieczne jest więc podjęcie rozważań na temat pojęć kontroli i nadzoru oraz 
kryterium nadzoru. Pod pojęciem kontroli należy rozumieć badanie zgodności 
stanu istniejącego ze stanem postulowanym, a także ustalenie zasięgu i przy-
czyn rozbieżności64. Kontrola obejmuje również wyciąganie wniosków z ist-
niejącego stanu rzeczy, sygnalizowanie o dokonanych spostrzeżeniach, bez de-
cydowania o zmianie kierunku działania jednostki samorządu terytorialnego65. 

„Kontrola to prawo do żądania informacji, ich oceny oraz do formułowania 
zaleceń na przyszłość”66. Nadzór natomiast to nie tylko badanie działalności, 
ale również stosowanie środków władczych w celu usunięcia stanów niewłaści-
wych67. „Uprawnienia nadzorcze oznaczają tyle, co prawo do kontroli, wraz 
z możliwością wiążącego wpływania na organy czy instytucje nadzorowane”.68 
Istotą działalności kontrolnej jest obserwacja i analiza. Inaczej jest z nadzorem, 
bowiem organ nadzoru nie tylko spostrzega i ocenia, ale także w pewnym 
sensie współadministruje i kieruje działaniem. Wiąże się to z ryzkiem i pewną 
odpowiedzialnością ze strony organów nadzorujących za dokonane interwen-
cje69. Oczywiście organy nadzoru nie mogą wyręczać organów nadzorowanych 
 

62  B. Kołaczkowski, M. Ratajczak, Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, 
Warszawa 2010, s. 128-130.
63  D. Wacinkiewicz, Kontrola i nadzór w prawie komunalnym, Warszawa 2007, s. 223.
64  J. Boć, Kontrola prawna administracji, [w:] Prawo administracyjne, pod red. J. Bocia, Wro-
cław 2005, s. 389.
65  E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2006, s. 414.
66  P. Chmielnicki, Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 
2006, s. 18.
67  Z. Leoński, Nauka administracji, Warszawa 2004, s. 138.
68  M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Podstawowe pojęcia teoretyczne w nauce prawa admini-
stracyjnego, [w:] Prawo administracyjne, pod red. M. Wierzbowskiego, Warszawa 1996, s. 35.
69  A. Sylwestrzak, Kontrola administracji, Koszalin 1998, s. 10.
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w ich działalności70. Nadzór zawsze obejmuje kontrolę, natomiast kontrola 
nie musi łączyć się z możnością stosowania środków nadzorczych71.

Kryterium nadzoru stanowi legalność, a więc zgodność z prawem72. 
Zgodnie bowiem z art. 171 ust. 1 Konstytucji działalność samorządu teryto-
rialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności. Ponadto w myśl 
art. 85 u.s.g nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest na podstawie 
kryterium zgodności z prawem. Jednocześnie zgodnie z art. 77 u.s.p. nadzór 
nad wykonywaniem zadań powiatu sprawowany jest na podstawie kryterium 
zgodności z prawem. Analogiczna zasada występuje na gruncie u.s.w., tj. art. 
79. Kryterium zgodności z prawem powinno odwoływać się do wszystkich 
elementów dookreślających treść normy prawnej stanowiącej podstawą okre-
ślonego działania jednostki samorządu terytorialnego (m.in. literalne brzmie-
nie przepisu prawnego, orzecznictwo, poglądy doktryny)73. Organ nadzoru 
bada zgodność podejmowanych działań z aktami prawa powszechnie obo-
wiązującego, zgodnie z system źródeł prawa określonych w Konstytucji RP74. 
Nadzór sprawowany jest przez Prezesa Rady Ministrów, wojewodów, a w za-
kresie spraw finansowych przez regionalne izby obrachunkowe. 

Ponadto wspomnieć należy, że w jednostkach samorządu terytorialne-
go przeprowadzany jest audyt, który ma na celu ocenę kontroli zarządczej 
i dokonanie czynności doradczych. Audyt wewnętrzny prowadzi się w jed-
nostkach samorządu terytorialnego, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej kwota 
dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekroczyła wy-
sokość 40 000 zł75. Audyt ten prowadzi się też, gdy kierownik podejmie taką 
decyzję. W jednostce samorządu terytorialnego zadania przypisane kierowni-
kowi jednostki związane z audytem wewnętrznym wykonują odpowiednio:  
 

70  M. Karpiuk, Samorząd terytorialny a państwo. Prawne instrumenty nadzoru nad samorządem 
gminnym, Lublin 2008, s. 123.
71  J. Starościak, Prawo administracyjne, Warszawa 1977, s. 349.
72  Nadmienić należy, iż ustawodawstwo międzywojenne, jak i poprzednio obowiązujące 
brzmienie art. 85 u.s.g. (usunięte nowelą z dnia 11 kwietnia 2001 r.) dzieliły zadania samorządu
terytorialnego na własne i zlecone i odpowiednio dopuszczały nadzór pod kątem legalności dla 
zadań własnych, natomiast dla zadań zleconych przewidziano również kryterium celowości, 
rzetelności i gospodarności. Obecnie nie ma wątpliwości, że jedynym kryterium nadzoru nad 
samorządem terytorialnym zarówno w zakresie zadań własnych, jak i zleconych, jest kryterium 
legalności.
73  M. Zdyb, Nadzór nad samorządem terytorialnym, Lublin 1993, s. 10.
74  J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2006, s. 233.
75  W tym miejscu należy odróżnić pojęcie kontroli wewnętrznej od audytu wewnętrznego. 
Kontrola wewnętrzna ma wykrywać błędy i nieprawidłowości w konkretnych sytuacjach,  
z określeniem odpowiedzialności. Audyt wewnętrzny zaś koncentruje się na niedociągnięciach 
systemów i ich korygowaniu.
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wójt, burmistrz, prezydent miasta, przewodniczący zarządu powiatu i marsza-
łek województwa.

Natomiast proces dotyczący projektów unijnych składa się z takich ele-
mentów jak: 

1) Opracowanie projektu EFRROW, w tym oczywiście określenie kwe-
stii finansowych. Przygotowując projekt gmina, powiat, czy wojewódz-
two muszą mieć pomysł na przedsięwzięcie, ale przede wszystkim musi 
przeanalizować potrzeby swoich mieszkańców. Dlatego też na początku 
jednostki te przygotowują projekt takiego przedsięwzięcia, w tym projekt 
budżetu. Nie wszystkie projekty przedstawione przez jednostki samorzą-
du terytorialnego zostaną objęte dofinansowaniem. Samorządy muszą  
wykazać dlaczego to właśnie one mają otrzymać unijne dofinansowanie 
z uwzględnieniem wymogów;
2) Podjęcie uchwały organu stanowiącego wyrażającej aprobatę do-
tyczącą rozpoczęcia operacji współfinansowanej ze środków unijnych.  
W regulacjach prawnych odnoszących się do projektów EFRROW brak 
jest określenia terminu, w jakim uchwała ta powinna zapaść;
3) Wykonanie projektu, za który bezpośrednio odpowiedzialny jest or-
gan wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto odpowie-
dzialność w sposób pośredni ponosi także podmiot, któremu na podsta-
wie umowy realizacyjnej gmina, powiat, województwo zleciły wykonanie 
określonego przedsięwzięcia;
4) Sprawozdania, kontrola – zgodnie z przepisami unijnymi i zawartą 
umową o dofinansowanie w okresie realizacji operacji oraz przez okres  
5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej, jednostka samorządu terytorial-
nego ma obowiązek umożliwić: przedstawicielom samorządu wojewódz-
twa dokonywania wizyt w miejscu realizacji operacji, kontroli na miejscu, 
kontroli ex-post oraz kontroli w trybie art. 46 ust. 1 pkt 1 u.w.r.o.w.,  
a także innym organom państwowym, dokonywania audytów i kontroli 
dokumentów związanych z realizacją operacji. Okres 5-letni obejmuje 
tzw. zasadę trwałości projektu76. Naruszenie zasady trwałości projektu 
stanowi ogromne ryzyko finansowe dla jednostki samorządu terytorial-
nego. Co więcej gmina, powiat, województwo zostały zobligowane do 
przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją operacji i jej 
archiwizowania.

76  Nadmienić należy, iż odstępstwem od 5-letniej zasady trwałości projektu objęte zostały mi-
kro, małe i średnie przedsiębiorstwa, dla których okres trwałości projektu wynosi 3 lata. 
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Gmina, powiat i województwo rozważając problem finansowy realizacji 
projektów unijnych przy tworzeniu i wykonywaniu budżetu muszą wziąć pod 
uwagę:

- zasadę jednoroczności, która oznacza, że budżet przyjmowany jest 
na jeden rok, a środki na spłatę zobowiązań i płatności na dany rok 
budżetowy powinny być zasadniczo wykorzystane w trakcie tego roku;

- zasadę równowagi oznaczającą dążenie do tego, aby dochody były rów-
ne wydatkom, co w praktyce nie jest jednak osiągane (zazwyczaj wystę-
puje nadwyżka lub deficyt budżetowy);

- zasadę rzetelności budżetowej mówiącą o tym, że należy dokonać nieza-
leżnej oceny rzetelności informacji znajdujących się w budżecie;

- zasadę należytego zarządzania finansami, gdzie gmina, powiat, czy wo-
jewództwo racjonalnie gospodarują zasobami finansowymi, zgodnie  
z przepisami prawa. Zasada ta jest przestrzegana na skutek przeprowa-
dzanych kontroli finansowych;

- zasadę zupełności budżetu stanowiącą, że budżet odzwierciedla cało-
kształt gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego;

- zasadę jawności, która sprowadza się do postulatu, by społeczeństwo 
było informowane o pracach nad ustawą budżetową i przebiegiem reali-
zacji budżetu77.

System dochodów jednostek samorządu terytorialnego charakteryzuje 
się cechami, które oddziałują na zdolności absorpcyjne funduszy unijnych 
przez te podmioty. Cechami tymi są m.in.: 

1. niestabilność regulacji prawnych dotyczących systemu dochodów sa-
morządu terytorialnego, który oparty jest na licznych źródłach finanso-
wania mających ograniczony potencjał fiskalny i przydatność; 
2. wrażliwość systemu dochodów na wahania koniunktury gospodarczej; 
3. niska wydajność fiskalna podatków i opłat lokalnych;
4. zawężony katalog dochodów własnych powiatów i województw (które 
de facto nie należą do najliczniejszej grupy pomocy unijnej);
5. wysoki stopień zależności dochodów  budżetowych  jednostek samo-
rządu terytorialnego od dochodów będących formą transferu pieniędzy 
z budżetu państwa;

77  Por. J. W. Tkaczyński, R. Willa, M. Świstak, Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013. Cele 
– działania – środki, Kraków 2008, s. 30.
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6. wielość zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego bez 
zapewnienia odpowiednich środków finansowych potrzebnych na ich 
wykonanie78. 

W interesie każdej jednostki samorządu terytorialnego realizującej pro-
jekt dofinansowany ze środków z EFRROW powinno być możliwie szcze-
gółowe wykazanie jego wpływu na przyszłą sytuację finansową. Jeśli przykła-
dowo gmina zamierza wybudować obiekt pełniący funkcje kulturalne, który  
w okresie eksploatacji będzie generował wysokie koszty bieżącego utrzymania, 
w analizach finansowych musi wziąć pod uwagę nie tylko bezpośrednie kosz-
ty inwestycyjne, ale także przyszłe koszty eksploatacji, a następnie wykazać, 
w jaki sposób wpłyną one na realizację innych zadań tej gminy. Natomiast 
w  przypadku, gdyby gmina chciałaby zrealizować inwestycję sieciową, jak np. 
budowa sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, musiałaby dokonać kalkulacji 
przyszłych cen sprzedaży usług oraz ocenić stopnień ich akceptacji przez spo-
łeczność lokalną. Jeśli opłaty nie zostaną zaakceptowane (co w praktyce czasem 
się zdarza), może dojść do konieczności subwencjonowania usługi środkami 
budżetowymi, co może mieć negatywny wpływ na ilość i jakość świadczonych 
innych usług przez tą gminę79. 

Jednostka samorządu terytorialnego angażując się w projekt EFRROW 
musi przeanalizować również alternatywne sposoby spłaty długu. Jeśli okaże 
się, że środki budżetowe nie będą wystarczające, to gmina, powiat, wojewódz-
two muszą ustalić, czy będą mogły sięgnąć do instrumentów prawnych w po-
staci m.in. kredytu, pożyczki, czy obligacji. Jednostka samorządu terytorialne-
go musi ustalić swój maksymalny, dopuszczalny poziom długu, który zapewni 
płynność finansową budżetu i realizację obowiązkowych zadań, zarówno tych 
w trakcie wykonywania, jak i przyszłych80.

Już we wstępnej fazie przygotowania projektu EFRROW jednostka sa-
morządu terytorialnego musi sobie odpowiedzieć na podstawowe pytania:

- czy planowaną inwestycje uwzględniono w wieloletniej prognozie 
finansowej?

- czy planowaną inwestycje uwzględniono w budżecie?

78  M. Dworakowska, Dochody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego z perspektywy ab-
sorpcji funduszy unijnych ... , s. 60-61.
79 http://samorzad.pap.pl/palio/html.run?_Instance=samorzad_nowy.pap.pl&_PageID=6&_ 
media_id=115085&_filename=wyk%C5%82adV.pdf&_mimetype=application/pdf&_ 
CheckSum=991439770 [dostęp na dzień 04.07.2019 r.].
80  K. S. Cichocki, Zarządzanie finansami i długiem samorządu terytorialnego w perspektywie 
wieloletniej, Warszawa 2013, s. 91.
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- z jakich źródeł będzie pochodził wkład własny?
- czy istnieje szansa na zabezpieczenie wkładu własnego potrzebnego na 
realizację projektu? 

- jakie potencjalne problemy mogą wystąpić przy zdobywaniu wkładu 
własnego? 

- czy istnieje szansa na zdobycie kredytu, czy pożyczki? (czy istnieje zdol-
ność kredytowa?)

- czy został sporządzony budżet projektu oraz studium wykonalności 
projektu?

- czy dokonano weryfikacji ustaleń określonych w budżecie projektu  
i studium jego wykonalności?

- czy zdefiniowano ryzyka wewnętrzne i zewnętrzne związane z kwestiami 
finansowymi w projekcie? 

- czy wzięto pod uwagę wszystkie kwestie kwalifikowalności kosztów?
- czy w analizach finansowych uwzględniono zagadnienia związane z za-
pewnieniem trwałości projektu już po zakończeniu jego realizacji?

- czy w źródłach finansowania nie zastosowano współfinansowania tych 
samych projektów z innych instrumentów UE lub w ramach innych 
programów?81.

3.1. Budżet projektu dofinansowanego ze środków z EFRROW

Budżet projektu EFRROW to podstawowe zestawienie finansowe, któ-
re obejmuje okres, na jaki został przewidziany projekt, źródła finansowania, 
koszty i wynik finansowy. W przypadku inwestycji dofinansowanych z fun-
duszy europejskich okres ich wykonywania może trwać od kilku miesięcy do 
kilku lat. Ponadto w przypadku projektów inwestycyjnych, infrastruktural-
nych i produkcyjnych należy brać też pod uwagę zasadę trwałości projektu. 
Otóż przyznanie, przekazanie i rozliczenie przyznanego dofinansowania przez 
jednostkę samorządu terytorialnego nie jest równoznaczne z zakończeniem 
projektu. Unia Europejska przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania 
trwałości produktów i rezultatów osiągniętych w wyniku realizacji projektu. 
Podstawą prawną trwałości projektu jest art. 71 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. usta-
nawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

81 http://samorzad.pap.pl/palio/html.run?_Instance=samorzad_nowy.pap.pl&_PageID=6&_ 
media_id=115085&_filename=wyk%C5%82adV.pdf&_mimetype=application/pdf&_ 
CheckSum=991439770 [dostęp na dzień 04.07.2019 r.].
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Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1083/2006, zwane dalej rozporządzeniem 1303/201382. Zgodnie  
z powołanym artykułem, w przypadku operacji obejmującej inwestycje w in-
frastrukturę lub inwestycje produkcyjne dokonuje się zwrotu wkładu z EFSI, 
jeżeli w okresie pięciu lat od płatności końcowej na rzecz beneficjenta lub 
w okresie ustalonym zgodnie z zasadami pomocy państwa, tam gdzie ma to 
zastosowanie, zajdzie którakolwiek z poniższych okoliczności: a) zaprzestanie 
działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem; 
b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub 
podmiotowi publicznemu nienależne korzyści; c) istotna zmiana wpływająca 
na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby dopro-
wadzić do naruszenia jej pierwotnych celów powoduje zwrot wypłaconych 
środków. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że w trakcie trwania 
projektu i w okresie 5 lat od zakończenia projektu nie można poddawać go 
znaczącym modyfikacjom83. Okres pięcioletni liczony jest od daty ostatniej 
płatności, która zostanie przekazana przez instytucję udzielającą wsparcia. 
Za datę płatności końcowej uznaje się: w przypadku, gdy środki przekazy-
wane są w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową – datę przelewu 
na rachunek bankowy jednostki samorządu terytorialnego, natomiast w po-
zostałych przypadkach – datę zatwierdzenia wniosku o płatność końcową. 
Przykładowo w ramach projektu EFRROW gmina X wyremontowała filhar-
monię. Jej odbiór nastąpił w dniu 01.04.2018 r. Dwa tygodnie później (15.04. 
2018 r.) gmina zapłaciła ostatnią płatność firmie budowlanej. Następnie  
w dniu 30.04.2018 r. złożyła wniosek o płatność końcową. Ostatnia tran-
sza dofinansowania, czyli refundacja kosztów, trafiła na jej konto w dniu 
15.06.2018 r. Okres trwałości tego projektu liczony jest od ostatniej daty  
przelewu, czyli od 15.06.2018 r. Wynosi on 5 lat, ponieważ remont filharmo-
nii jest projektem infrastrukturalnym. 

W okresie trwałości projektu dofinansowanego z EFRROW jednostka 
samorządu terytorialnego ma obowiązek sporządzania sprawozdań. Na ich 

82  Dz. Urz. UE L 347/320.
83  Nadmienić należy, iż odstępstwem od tej zasady objęte są mikro, małe i średnie przedsiębior-
stwa, dla których okres trwałości trwa 3 lata.
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podstawie określane będzie, czy została zachowana zasada trwałości projektu. 
Instytucja, która udzieliła wsparcia, w okresie trwałości będzie też mogła prze-
prowadzić kontrolę projektu. Bardzo istotne dla gminy, powiatu i wojewódz-
twa jest to, że naruszenie zasady trwałości może oznaczać konieczność zwrotu 
środków otrzymanych na realizację projektu wraz z odsetkami liczonymi jak 
dla zaległości podatkowych, proporcjonalnie do okresu niezachowania obo-
wiązku trwałości84. 

Źródła finansowania projektu realizowanego w ramach PROW na lata 
2014-2020 dzielą się na wewnętrzne (z budżetu jednostki samorządu teryto-
rialnego) oraz zewnętrzne. Dobór źródeł finansowania projektu z jednej stro-
ny jest związany z analizą kryteriów i cech danego źródła finansowania, a tak-
że charakterem i specyfiką podejmowanej operacji dofinansowanej ze środków 
EFRROW, a z drugiej strony zależy od specyfiki gminy, powiatu, czy woje-
wództwa. Nie można ustalić jednej, uniwersalnej dla każdej jednostki samo-
rządu terytorialnego i każdego projektu struktury finansowania85. Oczywiście 
źródła wewnętrzne stanowią podstawę dofinansowania projektów. Dopiero 
w przypadku, gdy źródła te są niewystarczające, jednostki samorządu teryto-
rialnego sięgają do źródeł zewnętrznych. Środki o charakterze wewnętrznym 
pochodzą przede wszystkim z dochodów bieżących (np. opłaty i podatki lo-
kalne, udziały w podatkach PIT i CIT, dochody jednostek budżetowych) oraz 
z mienia samorządowego. Zewnętrznymi środkami finansowymi zaś są kwoty 
transferowane do budżetu jednostki samorządu terytorialnego w formie sub-
wencji i dotacji (np. z budżetu państwa, od innych jednostek samorządu tery-
torialnego, z funduszy celowych), pożyczki i kredyty, a także dłużne papiery 
wartościowe (obligacje).

Jednostka samorządu terytorialnego chcąc zapewnić i określić w budże-
cie projektu dofinansowanego z EFRROW wkład własny powinna generować 
optymalną nadwyżkę operacyjną, która rozumiana jest jako różnica między 
dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W zależności od wysokości tej 
nadwyżki, jednostka samorządu terytorialnego może oszacować, ile zasobów 
pieniężnych zostanie jej na inwestycje ze środków z EFRROW, po pokryciu 
wydatków związanych z jej bieżącym funkcjonowaniem, uwzględniając jed-
nocześnie wcześniej zaciągnięte zobowiązania. Gmina, powiat i województwo, 

84  Szczegółowe kwestie trwałości projektu reguluje w szczególności art. 71 rozporządzenia 
1303/2013, a także w zależności od konkretnego działania PROW – umowa o dofinansowanie. 
85  J. Sierak, R. Górniak, Ocena efektywności i finansowanie projektów inwestycyjnych jednostek 
samorządu terytorialnego współfinansowanych funduszami Unii Europejskiej, Warszawa 2011,  
s. 61.
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które nie generują nadwyżki operacyjnej, a chcą zrealizować projekt unijny, 
muszą sięgnąć po instrumenty rynku dłużnego86.

Koszty projektu dofinansowanego ze środków EFRROW to kolejna część 
budżetu projektu. Koszty te można podzielić na koszty kwalifikowalne (bez-
pośrednie) i niekwalifikowalne (pośrednie). Tylko koszty kwalifikowalne są re-
fundowane. Są one określane w rozporządzeniach wdrażających poszczególne 
działania przewidziane dla samorządu terytorialnego. Zwrócić uwagę należy 
na to, że ten sam rodzaj wydatku, w  przypadku niektórych działań może być 
kosztem kwalifikowanym, a w innych niekwalifikowalnym. Ponadto często 
w dokumentacji dotyczącej projektów unijnych znajduje się informacja, że 
wszystkie koszty kwalifikowalne powinny być poniesione dopiero po złożeniu 
wniosku o dofinansowanie. Jest to gwarancja zwrotu poniesionych środków. 
Natomiast koszty niekwalifikowalne projektu obejmują: koszty administracyj-
ne (np.: koszty personelu, koszty księgowości, materiałów biurowych), opła-
ty (np. za energię, gaz, wodę, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci), koszty 
usług (np. pocztowych, telefonicznych, internetowych), czy koszty ubezpie-
czeń.   

Wynik finansowy z rozliczenia projektu powinien być zadowalający dla 
jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to, że podjęta inwestycja dofi-
nansowana ze środków EFRROW nie powinna spowodować problemów  
finansowych gminy, powiatu czy województwa. Podejmując się dodatkowych 
inwestycji, jednostka samorządu terytorialnego powinna wziąć pod uwagę cel 
funkcjonowania sektora publicznego, a więc zaspokajanie potrzeb społecznych, 
a nie maksymalizację zysku. 

3.2. Zasada konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 

Środki finansowe wydatkowane w ramach realizacji projektów unijnych, 
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych są środkami publicznymi87. Stworzone regu-
lacje w zakresie udzielania zamówień dofinansowanych ze środków unijnych 
mają stanowić gwarancję racjonalnego dysponowania środkami publicznymi88. 

86 http://samorzad.pap.pl/palio/html.run?_Instance=samorzad_nowy.pap.pl&_PageID=6&_ 
media_id=115085&_filename=wyk%C5%82adV.pdf&_mimetype=application/pdf&_ 
CheckSum=991439770 [dostęp na dzień 04.07.2019 r.].
87  Art. 5 ust. 1 pkt 2 stanowi, iż środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii 
Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkow-
skie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
88  Zamówienie oznacza zadanie, o którym mowa w przepisach rozporządzeń odnoszących się 
do poszczególnych działań, poddziałań, typów operacji.
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Stosowanie zasady konkurencyjności wydatków jest wymogiem unijnym, 
który znalazł odzwierciedlenie w przepisach krajowych odnoszących się do 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, tj. w art. 43a ustawy  
z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiej-
skich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202089, 
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. 
w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finan-
sowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz 
pomocy technicznej90, a także w załącznikach dotyczących zasad konkurencyj-
ności dołączonych do umowy o dofinansowanie projektu z EFRROW. 

Każdy wydatek ponoszony przez beneficjentów pomocy unijnej powi-
nien być racjonalny i zgodny z zasadami uczciwej konkurencji. Jednakże na-
łożenie na beneficjentów skomplikowanych procedur konkrecyjnego wyboru 
wykonawcy przy najmniejszej kwocie wydatku spowodowałoby nadmierne 
trudności we wdrażaniu środków z EFRROW. Stosowanie zasady konku-
rencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 obowiązuje bowiem 
beneficjentów:

1) nie będących podmiotami zobowiązanymi zgodnie z art. 3 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych do jej stoso-
wania, w przypadku zamówień przekraczających wartość 20 000 zł netto, 
tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) oraz
2) będących podmiotami zobowiązanymi zgodnie z art. 3 u.p.z.p. do 
jej stosowania, w przypadku zamówień o wartości równej lub niższej 
kwocie określonej w art. 4 pkt 8 u.p.z.p., a jednocześnie przekraczającej 
20 000 zł netto.

Warto nadmienić, iż w PROW 2007-2013 zadania (np. zakup maszyny) 
można było realizować już na drugi dzień po złożeniu wniosku o przyznanie 
pomocy. Ustalenie ceny odbywało się poprzez przedstawienie zapytań oferto-
wych i odpowiadających im ofert. W PROW na lata 2014-2020 sam zakup, 
jeśli szacowana wartość przekracza 20 000 zł netto, można zrealizować nie po 
złożeniu wniosku o przyznanie pomocy, ale dopiero po podpisaniu umowy  
i zastosowaniu konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy.

Jednostki samorządu terytorialnego, a także ich związki, jako beneficjen-
ci pomocy z EFRROW, są zobowiązane do ponoszenia wydatków związanych 

89  Dz. U. z 2020, poz. 217 ze zm.
90  Dz. U. z 2018, poz. 396.
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z podejmowanym przedsięwzięciem zgodnie z zasadą konkurencyjności, bo-
wiem jako jednostki sektora finansów publicznych są zobligowane do stosowa-
nia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych91. 

Jednostki samorządu terytorialnego ustalają wartość zamówienia z na-
leżytą starannością, biorąc pod uwagę łączne spełnienie następujących kry-
teriów: sumowaniu podlegają usługi, dostawy i roboty budowlane tego 
samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu; możliwe jest udzielenie zamó-
wienia w tym samym czasie; możliwe jest wykonanie zamówienia przez jed-
nego wykonawcę dostaw, usług lub robót budowlanych. Dzielenie zamówień  
w celu nieprzekroczenia poziomu 20 000 zł netto jest niedopuszczalne i bę-
dzie oznaczało naruszenie zasady konkurencyjności. Przykładowo, jeśli gmina  
X w ramach działania „inwestycje w obiekty kulturalne, kształtowanie prze-
strzeni publicznej, ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” zamierza 
wybudować teatr, to wartość zadania musi odnieść się do całości przedsięwzię-
cia, a nie do jej poszczególnych elementów (oddzielnie fundamenty, oddziel-
nie dach, oddzielnie roboty elektryczne itp.).

Jednostka samorządu terytorialnego może wybrać wykonawcę zadań uję-
tych w zestawieniu rzeczowo-finansowym dołączanym do umowy przyznania 
pomocy z EFRROW z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru, na 
podstawie umowy zawartej z wybranym wykonawcą, który przedstawił najko-
rzystniejszą ofertę. W myśl art. 43a ust. 3 u.w.r.o.w. najkorzystniejszą ofertą 
jest ta, która przedstawia najbardziej opłacalny bilans ceny lub kosztu i innych 
kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym lub oferta z najniższą ceną lub 
kosztem, gdy cena lub koszt stanowi jedyne kryterium określone w zapytaniu 
ofertowym. Wykonawca nie może być powiązany ani kapitałowo ani osobo-
wo z jednostką samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 43a ust. 4 u.w.r.o.w. 
przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania 
między podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy tech-
nicznej lub beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobo-
wiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wy-
boru wykonawcy a wykonawcą, polegające na: 

1) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej; 
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 

91  Zgodnie z art. 3 pkt 1 u.p.z.p. ustawę tą stosuje się do jednostek sektora finansów publicz-
nych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Art. 9 pkt 2 ustawy o finansach publicz-
nych stanowi zaś, iż sektor finansów publicznych tworzą jednostki samorządu terytorialnego 
oraz ich związki.
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3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 
prokurenta lub pełnomocnika; 
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub po-
winowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposo-
bienia, opieki lub kurateli; 
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycz-
nym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności 
tych osób.

W celu spełnienia zasady konkurencyjności jednostka samorządu tery-
torialnego ma obowiązek upublicznić zapytanie ofertowe oraz wybrać najko-
rzystniejszą ofertę spośród wszystkich złożonych ofert w oparciu o ustalone  
w zapytaniu ofertowym kryteria oceny. Upublicznienie zapytania ofertowego 
polega na jego umieszczeniu na stronie internetowej wskazanej w komunika-
cie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi umieszczonym na stronie internetowej 
www.minrol.gov.pl oraz www.arimr.gov.pl, a także upublicznieniu tego zapy-
tania co najmniej na stronie internetowej beneficjenta (o ile posiada taką stro-
nę, co w przypadku jednostek samorządu terytorialnego nie jest problemem). 
Zapytanie ofertowe powinno zawierać co najmniej:

a) opis przedmiotu zamówienia – jednoznaczny i wyczerpujący, za po-
mocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający 
wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządze-
nie oferty. Opis przedmiotu zamówienia nie powinien odnosić się do 
określonego wyrobu lub źródła, szczególnych sposobów postępowania 
lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pocho-
dzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamó-
wienia i został określony zakres równoważności; 
b) warunki udziału w postępowaniu; 
c) kryteria oceny oferty oraz informację o wagach punktowych lub pro-
centowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty; 
d) opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium 
oceny oferty; 
e) miejsce i termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty 
powinien wynosić nie mniej niż 7 dni kalendarzowych w przypadku  
dostaw i usług, a 14 dni kalendarzowych w przypadku robót budowla-
nych od dnia upublicznienia zapytania ofertowego; 
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f) przesłanki odrzucenia oferty, w tym warunki wykluczenia dotyczące 
powiązania osobowego lub kapitałowego;
g) informację o możliwości składania ofert częściowych, jeżeli zadanie 
jest podzielne i dopuszczono taką możliwość;
h) termin realizacji zamówienia;
i) ewentualnie warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzo-
nego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy określonego zadania.

Jednostka samorządu terytorialnego ma możliwość modyfikacji treści 
zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert, z zastrze-
żeniem obowiązku wydłużenia terminu składania ofert, z uwzględnieniem cza-
su niezbędnego na możliwość dostosowania do wprowadzonych zmian treści 
ofert oraz odpowiedniego upublicznienia informacji o modyfikacji treści za-
pytania ofertowego. Po upływie terminu do składania ofert modyfikacja treści 
zapytania ofertowego jest niedopuszczalna. Ponadto odrzucane są te oferty, 
których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub zostały złożone 
przez oferenta niespełniającego warunków określonych w zapytaniu oferto-
wym lub zostały złożone przez oferenta powiązanego osobowo lub kapitałowo 
z beneficjentem lub zostały złożone po terminie. Oferty złożone po terminie, 
określonym w zapytaniu ofertowym, są niezwłocznie zwracane oferentom. Za-
sada konkurencyjności zostaje spełniona, gdy pomimo właściwego upublicz-
nienia zapytania ofertowego, wpłynie tylko jedna niepodlegająca odrzuceniu 
oferta. Natomiast jeśli nie wpłynie żadna oferta lub wszystkie oferty, które 
wpłyną, podlegają odrzuceniu – jednostka samorządu terytorialnego powinna 
powtórzyć postępowanie, aż otrzyma co najmniej jedną ofertę niepodlegającą 
odrzuceniu. 

Niezwłocznie po zakończonym postępowaniu dotyczącym wyboru wyko-
nawcy określonego zadania jednostka samorządu terytorialnego umieszcza na 
stronach internetowych informację o wyniku postępowania. Następnie zawie-
ra z wykonawcą umowę, tzw. umowę realizacyjną. Co do zasady nie jest możli-
we dokonywanie zmian postanowień zawartej umowy, chyba, że przewidziano 
taką możliwość w zapytaniu ofertowym. W przypadku gdy wykonawca wybra-
ny w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy 
danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji uchyla 
się od zawarcia umowy na wykonanie danego zadania, jednostka samorządu 
terytorialnego będzie mogła wybrać wykonawcę, którego oferta była kolejną  
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownego 
postępowania w sprawie wyboru wykonawcy tego zadania.
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Z postępowania o udzielenie zamówienia jednostka samorządu teryto-
rialnego sporządza protokół, w formie pisemnej, który powinien zawierać co 
najmniej: 

1) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego; 
2) wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz 
ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty oraz z podaniem tych danych  
z ofert, które stanowią odpowiedź na warunki udziału w postępowaniu 
i kryteria oceny ofert;
3) informację o spełnieniu warunku dotyczącego niepowiązania benefi-
cjenta osobowo lub kapitałowo z wykonawcą;
4) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez 
oferentów; 
5) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do 
poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji za 
spełnienie danego kryterium; 
6) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru; 
7) wskazanie ofert odrzuconych i powodów ich odrzucenia;
8) datę sporządzenia protokołu i podpis beneficjenta lub osoby upoważ-
nionej przez beneficjenta do podejmowania czynności w jego imieniu;
9) załączniki, takie jak:

a) potwierdzenie udokumentowania publikacji zapytania na stronach 
internetowych,
b) złożone oferty,
c) oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, któ-
rzy złożyli oferty, 
d) kopię umowy z wykonawcą lub oryginał stosownego dokumentu 
sprzedaży potwierdzającego zawarcie umowy z wykonawcą, 
e) inne dokumenty istotne dla postępowania ofertowego, w szczegól-
ności korespondencję z wykonawcami.

Dla udokumentowania powyższych czynności związanych z udzieleniem 
zamówienia dopuszczalna jest forma pisemna, elektroniczna lub ewentualnie 
faks.

Finansowe konsekwencje naruszenia zasady konkurencyjności okre-
śla rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie 
warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków ponie-
sionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień,92 potocznie 

92  Dz. U. z 2018, poz. 971.
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zwane taryfikatorem. Rozporządzenie wskazuje stawki procentowe przy ob-
niżaniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kate-
gorii nieprawidłowości indywidualnych. Korekta finansowa może polegać na 
wycofaniu całości lub części środków odpowiadających wielkości bezprawnie 
uzyskanej korzyści. Stawki procentowe sięgają od 25% aż do 100% wartości 
dofinansowania. Kategoriami nieprawidłowości indywidualnych są: 

1. niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia zamówienia;
2. bezprawne udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem; 
3. bezprawne udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności  
i bezpieczeństwa; 
4. bezprawne udzielenie zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego, 
negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę lub 
licytacji elektronicznej; 
5. bezprawne udzielenie zamówienia dodatkowego albo uzupełniającego, 
a także udzielenie zamówień dodatkowych albo uzupełniających, których 
wartość przekracza dopuszczalną procentową wartość zamówienia reali-
zowanego albo podstawowego;
6. konflikt interesów;
7. brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia lub kryteriach oceny ofert;
8. określenie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia lub kryteriów oceny ofert;
9. niezastosowanie lub niewłaściwe stosowanie kryteriów oceny ofert;
10. ustalenie terminów składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia krótszych niż przewi-
dziane we właściwych procedurach jako minimalne albo zastosowanie 
procedury przyspieszonej bez wystąpienia ustawowych przesłanek jej 
stosowania;
11. ustalenie terminów krótszych niż przewidziane we właściwych pro-
cedurach jako minimalne w przypadku wprowadzania istotnych zmian 
treści ogłoszenia o zamówieniu,
12. niedozwolona modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia;
13. niedopełnienie obowiązków związanych z udostępnianiem specyfika-
cji warunków zamówienia;
14. nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych 
od wykonawców;
15. dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia;
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16. niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia;
17. ograniczenie kręgu potencjalnych wykonawców;
18. prowadzenie negocjacji dotyczących treści oferty;
19. naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty;
20. naruszenia w zakresie dokumentowania postępowania o udzielenie 
zamówienia;
21. naruszenia w zakresie zawierania umów w sprawie zamówienia;
22. brak przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty;
23. niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy w sprawie 
zamówienia.

Naruszenie przez jednostkę samorządu terytorialnego, będącą benefi-
cjentem środków z EFRROW, zasady konkurencyjności powodują nieodwra-
calne, negatywne skutki finansowe dla niej samej. W przypadku, gdyby gmina 
Y przeprowadziła postępowanie ofertowe w związku z wyborem wykonawcy 
poddziałania „budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, wybrała najkorzyst-
niejszą z przesłanych ofert, ale nie podała tej informacji do publicznej wiado-
mości, to naruszyłaby art. 92 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p., czego skutkiem byłoby ob-
niżenie o 5% wartości otrzymanego dofinansowania93. Gdyby jednak gmina 
Y przeprowadziła postępowanie ofertowe w związku z wyborem wykonawcy 
na to samo zadanie, ale nie sporządziłaby pisemnego protokołu z tego postę-
powania, to naruszyłaby tym samym art. 96 lub 97 u.p.z.p. wprowadzający 
wymóg sporządzania protokołu w związku z przeprowadzonym postępowa-
niem o udzielenie zamówienia, tak aby we właściwy sposób umożliwić ścieżkę 
audytu. W tym przypadku aż 25% poniesionych przez gminę wydatków mo-
głoby zostać uznane za niekwalifikowalne. Gdyby jednak gmina Y po przepro-
wadzeniu postępowania ofertowego wybrała wykonawcę, tj. firmę Z, której 
właścicielem jest syn siostry wójta gminy Y, to nastąpiłby konflikt interesów 
polegający na naruszeniu art. 17 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p94. W tej sytuacji gmina  

93  Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich 
wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszka-
nia i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty,  
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
94  Art. 17 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p.: osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokre-
wieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej 
do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, 
jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wy-
konawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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Y musiałaby zwrócić całość otrzymanego dofinansowania (100%). Tracąc część 
lub całość otrzymanego dofinansowania jednostka samorządu terytorialnego 
musiałaby zaangażować w realizację przedsięwzięcia PROW środki pienięż-
ne przeznaczone na wykonanie innych inwestycji. To znowu przyczyniłoby 
się do zachwiania równowagi finansowej gminy, powiatu, czy województwa. 
Jednostka samorządu terytorialnego musiałaby wówczas podejmować decyzje 
dotyczące tego, które z nałożonych na nią zadań jest ważniejsze do wykonania, 
z których zadań mogłaby zrezygnować i które z nich będzie musiała odłożyć 
na kolejny rok budżetowy. 

4. Wkład własny jednostki samorządu 
terytorialnego niezbędny do realizacji 
przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków  
z EFRROW

Zgodnie z art. 167 ust. 1 Konstytucji RP jednostkom samorządu tery-
torialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do 
przypadających im zadań. Nie ulega wątpliwości, że finanse samorządu tery-
torialnego są częścią składową finansów publicznych, natomiast art. 167 ust. 1 
Konstytucji ma charakter gwarancyjny, oznaczający to, że dochody powinny 
pokrywać realizację zadań w zakresie koniecznym95. Często jednak zdarza się 
tak, że zasoby finansowe są niewystarczające dla wykonania wszystkich na-
łożonych zadań. Wtedy jednostka samorządu terytorialnego może starać się  
o uzyskanie funduszy unijnych, aby móc zrealizować zadanie.

Jednostki samorządu terytorialnego wykonują zadania o charakterze 
publicznym zaspokajając jednocześnie potrzeby mieszkańców obszarów wiej-
skich. Możemy stwierdzić, iż przedmiot działalności samorządu terytorialnego 
jest tożsamy z działaniami przewidzianymi w Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich dla gminy, powiatu i województwa, wdrażanymi za pomocą roz-
porządzeń wykonawczych, gdzie gminie przyznano największą liczbę działań 
możliwych do dofinansowania. Oczywiście jednostki samorządu terytorialne-
go nie mają prawnego obowiązku podejmowania działań zaproponowanych 
dla nich w PROW. Ponadto przepisy prawne nie wskazują wprost, które 
środki finansowe będące w dyspozycji gminy, powiatu czy województwa mogą 

95  T. Dębowska-Romanowska, Dylematy związane z gwarancyjnym charakterem art. 167 Kon-
stytucji dla finansów samorządowych, [w:] Księga jubileuszowa ku czci Profesor Krystyny Sawic-
kiej. Gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. Zagadnienia finansowoprawne, pod red.  
W. Miemiec, Wrocław 2017, s. 39-50.
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zostać wykorzystane dla realizacji operacji, która będzie współfinansowana ze 
środków EFRROW. 

Nie ulega już wątpliwości, że samorząd terytorialny dysponuje odrębny-
mi od państwa środkami finansowymi. Od ich wysokości zależy efektywna 
realizacja nałożonych zadań. Jednostki muszą więc racjonalnie gospodaro-
wać środkami, biorąc pod uwagę bieżące i przyszłe potrzeby96. Niewątpliwie, 
od kilkudziesięciu lat to fundusze europejskie pozwalają gminie, powiatowi  
i województwu zaspokajać te potrzeby. To do władz samorządowych nale-
ży podjęcie decyzji, czy określona jednostka samorządu terytorialnego będzie 
wnioskowała o przyznanie środków z EFRROW. Nieodłącznym elementem 
projektów dofinansowanych ze środków EFRROW jest wkład własny, a także 
prefinansowanie działań do czasu wpływu refundacji środków97. Prefinanso-
wanie oznacza to, że gmina, powiat lub województwo stają przed koniecz-
nością zebrania całości środków finansowych niezbędnych do zrealizowania 
projektu. Rozporządzenia wdrażające instrumenty wsparcia przewidziane 
w PROW dla jednostek samorządu terytorialnego wskazują, że pomoc jest 
przyznawana w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Oznacza to, 
że pozostałe 36,37% stanowią koszty niekwalifikowalne, które nie zostaną 
jednostce samorządu terytorialnego zwrócone. Wyjątkiem jest operacja typu 

„scalanie gruntów”, gdzie pomoc jest przyznawana w wysokości 100% kosz-
tów kwalifikowalnych. Ponadto same rozporządzenia wskazują, że „realiza-
cja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych”. Wyjątkiem 
jest jedno działanie „transfer wiedzy i działalność informacyjna”, w ramach 
którego pomoc jest przyznawana na realizację operacji, która m.in. nie jest 
finansowana z udziałem innych środków publicznych. Uzasadnia to podjęcie 
rozważań na temat wkładu własnego jednostki samorządu terytorialnego nie-
zbędnego dla realizacji przedsięwzięć wspomaganych przez środki europejskie. 
Ponadto należy zastanowić się nad kwestią ewentualnego ryzyka związanego  
z niepowodzeniem w realizacji inwestycji dofinansowanej ze środków unijnych 
i utraceniem części środków własnych będących w dyspozycji samorządów.

W rozporządzeniach wdrażających ustalenia PROW zawarte są górne 
granice przyznawanych środków EFRROW. I tak limity pomocy finansowej 
dla poszczególnych działań i poddziałań wynoszą: 

96  J. Zawora, Uwarunkowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej wynikające z sytuacji 
finansowej jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2015, nr 1-2, s. 43.
97  M. Dylewski, Potencjał finansowy jednostek samorządu terytorialnego u progu nowej perspekty-
wy finansowej, „Finanse komunalne” 2015, nr 1-2, s. 22.
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- „budowa lub modernizacja dróg lokalnych” – 3 000 000 zł na beneficjenta,
- „gospodarka wodno-ściekowa” – 2 000 000 zł na beneficjenta,
- „inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, kształtowanie prze-
strzeni publicznej oraz ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” 

– łącznie 500 000 zł na miejscowość,
- „inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele 
promocji lokalnych produktów” – 1 000 000 zł na beneficjenta,

- „wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – co 
do zasady 300 000 zł na beneficjenta,

- „scalanie gruntów” – pomoc jest przyznawana w wysokości 100% kosz-
tów kwalifikowalnych, z tym że nie wyższej niż równowartość: 

a) 800 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym 
w województwach dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, podkar-
packim, śląskim i świętokrzyskim, poniesionych na wykonanie prac 
scaleniowych; 
b) 650 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym 
w województwach innych niż wymienione w pkt a, poniesionych na 
wykonanie prac scaleniowych; 
c) 2000 euro na 1 ha scalanych gruntów w województwach dolnoślą-
skim, lubelskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzy-
skim, poniesionych na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego; 
d) 1900 euro na 1 ha scalanych gruntów w województwach innych niż 
wymienione w pkt c, poniesionych na wykonanie zagospodarowania 
poscaleniowego98.

Jednostka samorządu terytorialnego może wnosić do projektu wkład wła-
sny w postaci pieniężnej i niepieniężnej. Zasadą jest wkład pieniężny. Wkład 
niepieniężny zdefiniowany jest jako wkład rzeczowy. Może to być np. udo-
stępnianie budynków, pomieszczeń, urządzeń, sprzętów, wyposażenia na po-
trzeby projektu albo świadczenia wykonywane przez wolontariuszy99. Wkład 
niepieniężny powinien być co do zasady w posiadaniu jednostki samorządu 
terytorialnego przed okresem realizacji projektu (wyjątkiem jest wkład w po-
staci świadczeń wolontariuszy). Wkład ten stanowi wydatek kwalifikowalny  
 

98  Zgodnie z treścią rozporządzenia regulującego to działanie: przeliczenia na złote wyrażonych 
w euro kwot dokonuje się według średniego kursu walut obcych Narodowego Banku Polskiego 
obowiązującego w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy.
99  W projekcie może być rozliczany wkład własny w postaci pracy wolontariuszy, ale tylko tam, 
gdzie ta praca jest faktycznie niezbędna do osiągnięcia celów projektu.
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przy założeniu, że jego wartość może zostać w niezależny sposób potwier-
dzona dokumentami uzupełniającymi o wartości dowodowej równoważnej 
fakturom.

Dokumentami potwierdzającymi wniesienie wkładu własnego w formie 
pieniężnej są faktury i inne dokumenty potwierdzające zapłatę za usługi czy 
towary. Wkład w postaci pieniężnej może pochodzić z własnych środków 
budżetowych, w tym przede wszystkim z dochodów własnych. Oprócz do-
chodów własnych źródłami dochodów są subwencje ogólne i dotacje celowe  
z budżetu państwa100. Są to dochody o charakterze obligatoryjnym. Nato-
miast dochodami fakultatywnymi są: środki pochodzące ze źródeł zagranicz-
nych,  niepodlegające zwrotowi środki pochodzące z budżetu UE i inne środki 
określone  w  przepisach  odrębnych  od  ustawy  z dnia 13 listopada 2003 r.  
o  dochodach  jednostek  samorządu  terytorialnego. Stwierdzić należy, iż brak 
jest kompleksowej regulacji prawnej odnoszącej się do dochodów. Ustaw do-
tyczących dochodów jest kilkanaście101. Ustawy te zostały uchwalone w róż-
nych okresach, przez co nie zawsze są ze sobą spójne. Powoduje to, że jednostki 
samorządu terytorialnego, w szczególności gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, 
z uwagi na brak osób biegłych w prawie finansowym, nie mają dostatecznej 
wiedzy dotyczącej możliwości korzystania z dochodów publicznych102. To 
przyczynia się zaś do tego, że gminy te sądząc, że nie mają możliwości sfinan-
sowania wkładu własnego koniecznego do realizacji przedsięwzięcia z PROW, 
po prostu z niego rezygnują. 

Kluczowym  źródłem  dochodów  budżetowych  jednostek  samorządu  
terytorialnego  z  perspektywy  starania  się  o  środki  unijne  są  dochody  wła-
sne. Jest to wynikiem tego, że dochody te są pewnym i jednocześnie łatwym 
do oszacowania źródłem dochodu. W przepisach prawnych brak jest legal-
nej definicji dochodów własnych. Ustawa o dochodach jednostek samorządu  

100  Art. 167 ust. 2 Konstytucji RP.
101  Np. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 
ze zm.), ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 
ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019, poz. 1170 
ze zm.), ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019, poz. 1256 ze 
zm.), ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019, poz. 888 ze 
zm.), ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019, poz. 712 ze 
zm.), ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020, poz. 
20 ze zm.), ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U.  
z 2020, poz. 815 ze zm.), ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. 
U. z 2019, poz. 1813 ze zm.). 
102  B. Banaszak, Wpływ konstytucyjnej zasady udziału jednostek samorządu terytorialnego w do-
chodach publicznych na rozwój obszarów wiejskich, [w:] Samorząd terytorialny w procesie rozwoju 
gospodarczego obszarów wiejskich. 25 lat doświadczeń. Nowe wyzwania, pod red. P. Litwiniuka, 
Warszawa 2015, s. 19-20.
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terytorialnego zawiera jedynie katalog źródeł dochodów własnych gminy103, 
powiatu104 i województwa105. 

Jednym z podstawowych warunków sukcesu projektu unijnego jest 
zapewnienie odpowiednich środków na jego urzeczywistnianie. Dobór źró-
deł finansowania określa się mianem „montażu finansowego projektu”106. 

103  Zgodnie z art. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami docho-
dów własnych gminy są:  1) wpływy z podatków: a) od nieruchomości, b) rolnego, c) leśne-
go, d) od środków transportowych, e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie 
karty podatkowej, f) od spadków i darowizn, g) od czynności cywilnoprawnych;  1a) wpływy 
z dodatkowego zobowiązania podatkowego związanego z unikaniem opodatkowania w podat-
kach określonych w pkt 1 lit. a–d; 2) wpływy z opłat: a) skarbowej, b) targowej, c) miejscowej, 
uzdrowiskowej i od posiadania psów, ca) reklamowej, d) eksploatacyjnej – w części określonej 
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, e) innych stanowiących 
dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów; 3) dochody uzyskiwane przez 
gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych; 4) dochody  
z majątku gminy; 5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy; 6) dochody z kar pieniężnych  
i grzywien określonych w odrębnych przepisach; 7) 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz bu-
dżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 8) odsetki od pożyczek udzie-
lanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 9) odsetki od nieterminowo 
przekazywanych należności stanowiących dochody gminy; 10) odsetki od środków finansowych 
gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 
11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego; 12) inne dochody należne 
gminie na podstawie odrębnych przepisów.
104  Zgodnie z art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami docho-
dów własnych powiatu są: 1) wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na 
podstawie odrębnych przepisów; 2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe 
oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych; 3) dochody z majątku powiatu; 4) spadki, 
zapisy i darowizny na rzecz powiatu; 5) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych  
w odrębnych przepisach; 6) 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związ-
ku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 
o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 7) odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, 
o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 8) odsetki od nieterminowo przekazywanych na-
leżności stanowiących dochody powiatu; 9) odsetki od środków finansowych gromadzonych 
na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 10) dotacje  
z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego; 11) inne dochody należne powiatowi 
na podstawie odrębnych przepisów.
105  Zgodnie z art. 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłam
i dochodów własnych województwa są: 1) dochody uzyskiwane przez wojewódzkie jednostki 
budżetowe oraz wpłaty od wojewódzkich zakładów budżetowych; 2) dochody z majątku wo-
jewództwa; 3) spadki, zapisy i darowizny na rzecz województwa; 4) dochody z kar pieniężnych 
i grzywien określonych w odrębnych przepisach; 5) 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz 
budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 6) odsetki od pożyczek 
udzielanych przez województwo, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 7) odsetki od 
nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody województwa; 8) odsetki od 
środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych województwa, o ile odrębne 
przepisy nie stanowią inaczej; 9) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialne-
go; 10) inne dochody należne województwu na podstawie odrębnych przepisów.
106  Np. J. Sierak, Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego, [w:] Finanse samorządu 
terytorialnego w warunkach decentralizacji sektora publicznego, pod red. H. Sochacka-Krysialk, 
Warszawa 2007 s. 187.
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Pozyskiwanie pieniędzy i ich wydawanie na realizację projektu, przy zachowa-
niu zasad kontroli finansowej, to proces budżetowania projektu. W procesie 
tym występują więc etapy: planowania, realizacji i kontroli wykonania.

4.1. Dochody z mienia samorządowego

Z momentem reaktywowania samorządu terytorialnego stało się jasne, 
że samorząd będzie mógł funkcjonować jedynie wówczas, gdy będzie wypo-
sażony w odpowiednie instrumenty finansowe. Świadomość ustawodawcy 
co do konieczności wyposażenia samorządu terytorialnego we własne środki 
finansowe sprawiła, że integralną częścią przepisów wprowadzających samo-
rząd terytorialny były normy dotyczące „mienia komunalnego”107. Mienie ma 
służyć rozwojowi jednostki samorządu terytorialnego. Jest ono wykorzysty-
wane w celu realizacji zadań publicznych. Odpowiednie zarządzanie mieniem 
 
  

107  T. Dybowski, Mienie komunalne, „Samorząd Terytorialny” 1991, nr 1-2, s. 5.  W tym miej-
scu wyjaśnić należy jeszcze kwestie terminologiczne odnoszące się do „mienia komunalnego”. 
W ustawie o samorządzie gminnym ustawodawca nie jest konsekwentny w terminologii doty-
czącej mienia. Otóż ustawa ta zawiera trzy różne określenia mienia, tj.: „mienie komunalne”, 

„mienie gminy” i „mienie gminne”. Ustawa o samorządzie powiatowym zaś posługuje się poję-
ciem „mienia powiatu”, a ustawa o samorządzie województwa „mienia województwa”, „mienia 
samorządu województwa” i „mienia wojewódzkiego”. Dlatego też, czy właściwe jest używanie 
pojęcia „mienia komunalnego” w przypadku mienia powiatu, czy województwa? Szerokie trak-
towanie pojęcia „mienia komunalnego” jest właściwe dla Konstytucji, ustaw, rozporządzeń, 
aktów prawa miejscowego, wewnętrznego i innych dokumentów. Istnieje bowiem wiele aktów 
prawnych, które posługują się terminem mienia komunalnego odnoszącym się do całej sfery 
samorządu terytorialnego, jak np. art. 61 Konstytucji RP; art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 
1996 r. o gospodarce komunalnej ; art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych; art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 
Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019, poz. 1921 ze zm.); § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finan-
sów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom 
samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych (Dz. U.  
z  2010, nr 257, poz. 1730). Doktrynalną ocenę tej rozbieżności interpretacyjnej można podzie-
lić na dwie części. Jedną kategorię obejmują przedstawiciele doktryny, którzy twierdzą, iż nie 
można utożsamiać pojęcia mienia komunalnego z mieniem wszystkich trzech jednostek samo-
rządu terytorialnego – zob. K. Bandarzewski, [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, 
pod red. P. Chmielnickiego, Warszawa 2010, s. 494 i nast.; J. Dominowska, Mienie komunalne, 
[w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powia-
towym i samorządzie województwa ... , s. 448 i nast. Natomiast drudzy zaś są przekonani, że 
termin „komunalny” powinien być używany jako zbiorcza nazwa dla mienia gminy, powiatu  
i województwa – zob. A. Agopszowicz, Mienie komunalne, [w:] Ustawa o gminnym samorządzie 
terytorialnym, pod red. A. Agopszowicza, Warszawa 1999, s. 284; M. Stańko, Pojęcie mienia 
komunalnego ... , s. 20. Zdaniem Autorki, w kwestii tej, powinniśmy mówić o mieniu komunal-
nym sensu stricto (mienie gminy) oraz sensu largo (mienie gminy, powiatu i województwa). Na-
leży przychylić się bowiem do poglądów B. Dolnickiego, który postuluje uporządkowanie tej 
kwestii poprzez wprowadzenie jednolitej kategorii pojęciowej „mienia samorządowego”. Zob.  
B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2009, s. 350 i nast.
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komunalnym doprowadzi do zapewnienia społeczności lokalnej jak najwięk-
szych korzyści108.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą zarządzać mieniem, korzystać 
z mienia i rozporządzać dochodami z mienia. I właśnie dochody z mienia 
samorządowego mogą być wkładem w przedsięwzięcie podejmowane w ra-
mach PROW na lata 2014-2020. Walerian Pańko dostrzegał związek mię-
dzy własnością komunalną (własnością jednostek samorządu terytorialnego) 
a koncepcją dóbr publicznych (domaine public). Twierdził bowiem, iż wła-
sność komunalna jest bezpośrednio związana z celami użyteczności publicz-
nej. Jednostki samorządu terytorialnego zaspokajając potrzeby społeczności  
w miejscu ich zamieszkania, używają w tym celu dóbr, które służą do użytku 
publicznego109. I właśnie jednostki samorządu terytorialnego będące benefi-
cjentami środków unijnych są dostarczycielami dóbr publicznych na danym 
terytorium. Ich działanie ma na względzie realizację określonego interesu pu-
blicznego o charakterze lokalnym, który nie musi być jednoznaczny z intere-
sem Skarbu Państwa. Oczywiście interes publiczny może zmieniać się w czasie, 
dlatego też jednostki samorządu terytorialnego, przede wszystkim gminy, na 
bieżąco monitorują potrzeby społeczności lokalnych110. 

Mienie jednostek samorządu terytorialnego należy do najważniej-
szych konstytucyjnych gwarantów samodzielności samorządu terytorialnego.  
W myśl art. 165 ust. 1 zd. 2 Konstytucji RP jednostkom samorządu terytorial-
nego przysługuje prawo własności i inne prawa majątkowe. Z przepisu kon-
stytucyjnego wynika dla ustawodawcy obowiązek ustanowienia właściwych, 
ustawowych gwarancji majątkowych dla wykonywania zadań publicznych na-
leżących do jednostek samorządu terytorialnego111.

Pojęcie mienia nie jest ujmowane w doktrynie i praktyce jako jednolita ka-
tegoria prawna zarówno na płaszczyźnie przedmiotowej, jak i podmiotowej112. 

108  G. Cern, Mienie komunalne a działalność gospodarcza samorządu terytorialnego, Warszawa 
2019, s. 125.
109  Walerian Pańko wskazywał, że klasyfikacja „rzeczy publicznych” obejmowała: a) majątek 
skarbowy – dobra, które raczej pośrednio służyły celom publicznym, dostarczając potrzebnych 
do ich realizacji środków finansowych np. papiery wartościowe; b) majątek administracyjny – 
dobra, które bezpośrednio służyły celom publicznym np. urząd, więzienie; c) rzeczy służące do 
powszechnego użytku, a więc „dobra publiczne” jak np. droga, most. Zob. W. Pańko, Własność 
komunalna a funkcje samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 1991, nr 1-2, s. 19-21.
110  A. Niewiadomski, Publicznoprawny i prywatnoprawny konflikt interesów na przykładzie Eu-
ropejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 ... , s. 50.
111  K. Balicki, Mienie komunalne jako jeden z konstytucyjnych gwarantów samodzielności samo-
rządu gminnego, „Finanse Komunalne” 2017, nr 7-8, s. 82.
112  M. Stańko, Pojęcie mienia komunalnego, [w:] Gospodarka mieniem komunalnym, pod red.  
J. Jagody, D. Łobos-Kotowskiej, M. Stańko, Warszawa 2008, s. 15.
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Co więcej niekiedy zamiennie używa się pojęcia „mienia” i „majątku”. Bio-
rąc jednak pod uwagę art. 165 Konstytucji, art. 43 u.s.g. (art. 46 ust. 1 
u.s.p., art. 47 ust. 1 u.s.w.) i art. 44 k.c. stwierdzić należy, iż posługiwanie 
się pojęciem majątku wydaje się raczej niewłaściwe. Majątek używany jest  
w dwóch znaczeniach. Po pierwsze, w szerokim rozumieniu, obejmujący pra-
wa i obowiązki określonego podmiotu (aktywa i pasywa). Po drugie, w wą-
skim rozumieniu zaś, jako ogół praw danego podmiotu (jedynie aktywa)113. 
I teraz należałoby zastanowić się nad tym, czy mienie samorządowe obejmuje 
jedynie aktywa, czy też pasywa? Przychylić należy się do stanowiska zdecy-
dowanej większości doktryny, że pasywa nie stanowią mienia, a obciążają to 
mienie114. „W konsekwencji należy przyjąć, że ustawodawca, mówiąc o docho-
dach jednostek samorządu terytorialnego, których źródłem jest ich majątek, ma na 
myśli pojęcie majątku w znaczeniu ścisłym, będącym synonimem mienia, to jest 
wyłącznie aktywów”115.

Pojęcie mienia z art. 43 u.s.g.,  art. 46 ust. 1 u.s.p. i art. 47 ust. 1 u.s.w. 
odpowiada pojęciu mienia z art. 44 k.c. zgodnie z którym mieniem jest wła-
sność i inne prawa majątkowe. Własność jest podstawowym składnikiem 
mienia, w szczególności własność nieruchomości jednostek samorządu teryto-
rialnego. Jest to najszersze prawo do rzeczy, a więc prawo korzystania z rzeczy 
i rozporządzania nią. Natomiast inne prawa majątkowe obejmują zarówno 
rzeczy, jak i przedmioty niebędące rzeczą. Mogą to być prawa rzeczowe jak 
np. użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebność, własność intelektualna, 
własność przemysłowa (oznaczenia geograficzne jednostek samorządu teryto-
rialnego), jak również wierzytelności (z tytułu najmu lub dzierżawy nierucho-
mości komunalnych, zapisów, spadków, darowizn na rzecz samorządu teryto-
rialnego). Mienie samorządowe nie obejmuje praw niemajątkowych, zarówno 
 
 

113  J. Dominowska, Mienie komunalne, [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz  
z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, pod red.  
R. Hausera i Z. Niewiadomskiego, Warszawa 2011, s. 448.
114  B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2012, s. 351; S. Dudzik, Działalność gospo-
darcza samorządu terytorialnego. Problematyka prawna, Kraków 1998, s. 32; J. Dominowska, 
Mienie komunalne, [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw  
o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa ... , s. 448, 463, 467; J. Niczyporuk, 
Mienie komunalne, [w:] Ustrój administracji publicznej, pod red J. Szreniewskiego, Lublin 
1995, s. 98. Innego zdania są natomiast M. Stańko, Pojęcie mienia komunalnego ... , s. 20-21; 
A. Agopszowicz, Mienie komunalne, [w:] Prawo samorządu terytorialnego w zarysie, pod red. 
A. Agopszowicza, Z. Gilowskiej, M. Taniewskiej-Peszko, Katowice 2001, s. 92.
115  A. Hanusz, A. Niezgoda, P. Czerski, Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego, 
Warszawa 2009, s. 192-193.
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dóbr materialnych, jak i niematerialnych (w skład mienia nie wchodzą dobra 
osobiste jak np. herb gminy, powiatu, czy województwa)116. 

Dochody z mienia pozyskiwane są przede wszystkim w wyniku gospodar-
czego wykorzystywania tego mienia. Jednostka samorządu terytorialnego pozy-
skuje dochody z mienia z tytułu umów dzierżawy nieruchomości, użytkowania 
wieczystego, najmu lokali użytkowych, sprzedaży nieruchomości, dzierżawy 
majątku po byłych przedsiębiorstwach komunalnych. Zasady gospodarowania 
nieruchomościami wchodzącymi w skład mienia jednostek samorządu teryto-
rialnego określają przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, jednak ze 
względu na ramy tematyczne pracy, zostaną pominięte. 

Zagadnieniem dyskusyjnym pozostaje kwestia charakteru mienia samo-
rządowego. Klasyfikując mienie samorządowe, jako szczególne mienie publicz-
ne wskazujemy na to, że możliwość gospodarowania tym mieniem następu-
je nie tylko według zasad prawa cywilnego, ale również administracyjnego  
i finansowego. Oczywiście treść prawa cywilnego stanowi dla niego konstruk-
cję wyjściową117. Jednakże należy pamiętać, iż ani przepisy k.c. ani innych 
regulacji prawnych nie dają podstawy normatywnej do podziału mienia na 
mienie publiczne i prywatne118. Podział ten jest wyłącznie intuicyjny i doktry-
nalny. Jednak mając na uwadze fakt, że prawa i obowiązki jednostek samorzą-
du terytorialnego wynikają ze stosunków zarówno administracyjnoprawnych, 
jak cywilnoprawnych, to ich wypełnianie następuje za pomocą instrumentów 
prawa administracyjnego i cywilnego, co ma również związek z ochroną tego 
mienia119.

116  Wspomnieć należy, iż istnieją prawa łączące w sobie elementy majątkowe i niemajątkowe 
np. prawo korporacyjne – udziały w spółce z o.o.
117  W. Szydło, Mienie publiczne w polskim prawie cywilnym i administracyjnym, „Przegląd Pra-
wa Publicznego” 2009, nr 3, s. 33.
118  Dodatkowo nowela do k.c. z 28 lipca 1990 r. zniosła uprzywilejowanie własności społecz-
nej względem własności prywatnej. Nadanie szczególnego statusu mieniu publicznemu i po-
dzielenia go na mienie skarbowe generujące dochód (prawo prywatne), mienie administracyjne 
służące organom i podmiotom administracji publicznej (prawo publiczne) i mienie przezna-
czone dla celów użyteczności publicznej (prawo publiczne), nie ma wyraźnej podstawy prawnej  
w obowiązujących przepisach prawa.
119  J. Jagoda, Mienie komunalne, [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, pod red.  
B. Dolnickiego, Warszawa 2018, s. 707.
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 4.1.1. Zasada samodzielności w zarządzaniu mieniem    
 samorządowym a zasada samodzielności przy realizacji operacji   
 PROW

Z podejmowaniem decyzji przez jednostki samorządu terytorialne-
go dotyczącej wnioskowania o przyznanie funduszy europejskich wią-
że się zasada samodzielności w zarządzaniu mieniem samorządowym. 
Na pojęcie „zarządzania” mieniem składa się pojęcie „gospodarowania”  
i „administrowania”. Gospodarowanie odnosi się do działań podejmowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego w sferze stosunków cywilnopraw-
nych. Natomiast administrowanie to wykorzystywanie form prawa admini-
stracyjnego, w tym form jednostronnych i władczych120.  

Zasada samodzielności wynika z przepisów samorządowych ustaw ustro-
jowych. Nadmienić jednak należy, iż zasada ta bezpośrednio znajduje się  
w u.s.g. i u.s.w., natomiast zasada samodzielności zarządzania mieniem po-
wiatu wynika z ogólnej zasady samodzielności powiatu wynikającej z art. 2 ust. 
1 u.s.p.121. Zasada samodzielności polega na tym, że jednostki samorządu tery-
torialnego z własnej inicjatywy decydują o przeznaczeniu i sposobie wykorzy-
stywania składników majątkowych. Dlatego też starając się o dofinansowanie 
unijne muszą samodzielnie zdecydować, które dochody mienia samorządo-
wego będą stanowić wkład własny w projekt współfinansowany z EFRROW. 
Angażując się bowiem w określone przedsięwzięcie określone w PROW, biorą 
pod uwagę cel, na który dany składnik mienia zostanie wykorzystany.

Akty gospodarowania częścią mienia samorządowego podejmowane 
przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego mają cha-
rakter cywilnoprawny (w przypadku funduszy europejskich jest to umowa 
o dofinansowanie) lub administracyjnoprawny (decyzja administracyjna),  
w zależności od prawnego źródła upoważnienia dla organu do ich wydania 
(odnośnie funduszy byłaby to ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, która wskazuje dla których działań 

120  M. Szewczyk, Podmiotowość prawna gminy, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologicz-
ny” 1993, nr 3, s. 42-43. 
121  Zgodnie z art. 45 ust. 1 u.s.g. podmioty mienia komunalnego samodzielnie decydują  
o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, przy zachowaniu wymo-
gów zawartych w odrębnych przepisach prawa. W myśl art. 58 ust. 1 u.s.w. wojewódzkie osoby 
prawne samodzielnie decydują, w granicach ustaw, o sposobie wykonywania należących do 
nich praw majątkowych. Art. 2 ust. 1 u.s.p.: powiat wykonuje określone ustawami zadania 
publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
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podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego przewidziano wła-
ściwą formę prawną)122.  

Samodzielność nie ma charakteru nieograniczonego. Ograniczenia 
możemy podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. Granice samodzielności  
o charakterze zewnętrznym wyznaczają przepisy wynikające z różnych regu-
lacji prawnych123. Przy podejmowaniu inwestycji częściowo sfinansowanych 
z dochodów z mienia samorządowego, a częściowo ze środków EFRROW 
muszą zostać spełnione wymogi zawarte w takich regulacjach prawnych, jak 
np. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, która ogranicza podejmowanie inwestycji przez jednostki samo-
rządu terytorialnego, bowiem inwestycje te muszą być zgodne z odpowiednim 
dokumentem planistycznym (np. miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego); ustawa o gospodarce komunalnej, która zawęża formy wy-
konywania zadań w przypadku zadań o charakterze użyteczności publicznej, 
które mieszczą się w kategorii zadań przewidzianych w PROW; ustawa o za-
mówieniach publicznych, która określa tryb wyboru wykonawców tychże za-
dań. Dodatkowo ograniczenia mogą także wynikać z klauzul generalnych, ta-
kich jak zasady współżycia społecznego, społeczno-gospodarcze przeznaczenie, 
czy dobre zwyczaje124. W przypadku zasad współżycia społecznego, sprzeczne  
z tymi zasadami byłoby podjęcie handlu bez zezwolenia na targowisku wybu-
dowanym w ramach operacji unijnych. Odnośnie społeczno-gospodarczego 
przeznaczenia prawa, nie moglibyśmy wymagać od gminy, aby obiekt kultural-
ny wybudowany z pomocą środków unijnych, którego gmina jest właścicielem, 
ogrzewany był ogrzewaniem gazowym, gdzie temperatura wewnątrz budynku 
osiągałaby 27’C125. Dobre zwyczaje zaś wymagają, aby przedsiębiorstwa wo-
dociągowe informowały mieszkańców, że mają prawo pobierać opłatę za przy-
łączenie kanalizacji za odcinek, który „biegnie” za płotem nieruchomości aż 
do sieci wodno-kanalizacyjnej126. Ograniczenia zaś o charakterze wewnętrz-
nym mogą wynikać ze struktury organów jednostek samorządu terytorialnego. 

122  Zob. J. Dominowska, Mienie komunalne, [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz 
z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa ... , s. 505.
123  Konstytucji, ustaw, umów międzynarodowych, rozporządzeń, aktów prawa miejscowego.
124  Art. 140 k.c. stanowi w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społeczne 
go właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospo 
darczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody  
z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.
125  Por. wyrok SA we Wrocławiu z dnia 26 października 2012 r., sygn. akt I ACa 1038/12, 
Legalis nr 739046; uchwała SN z dnia 28 sierpnia 1997 r., sygn. akt III CZP 36/97, Legalis nr 
31484.
126  Zob. uchwała SN z dnia 22 czerwca 2017 r., sygn. akt III SZP 2/16, Legalis nr 1612208.
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Każdy z organów może bowiem wpływać ograniczająco na przeznaczenie 
i sposób wykonywania składników mienia127.

Nadmienić należy, że zasada samodzielności dotyczy nie tylko samodziel-
ności korzystania z mienia przez jednostki samorządu terytorialnego, ale także 
przez inne  podmioty mogące wykorzystywać mienie samorządowe128. I tak 
np. związek międzygminny i związek powiatów może być z jednej strony be-
neficjentem kilku działań PROW, z drugiej strony może być utworzony przez 
gminę lub powiat w celu efektywniejszej realizacji działań dofinansowanych 
ze środków EFRROW. Jeśli związek utworzony został jedynie w celu realiza-
cji takiego działania, to środki finansowe z dochodów z mienia przekazane mu 
przez jednostkę samorządu terytorialnego muszą być częścią wkładu własnego 
dla realizacji tego przedsięwzięcia. Natomiast jeśli jest to związek działający od 
kilku lat i dopiero zastanawia się nad podjęciem inwestycji dofinansowanej  
z EFRROW, to może on samodzielnie zdecydować, którą część dochodów ze 
swojego mienia przeznaczy na ten projekt.

 4.1.2. Zasada szczególnej staranności  
 w zarządzaniu mieniem samorządowym  
 a zasada szczególnej staranności dotycząca wykonania  
 zobowiązania podjętego w ramach PROW

Samorządowe ustawy ustrojowe wskazują na zachowanie „szczególnej 
staranności” w zarządzeniu mieniem samorządowym. Wymóg ten przewiduje 
u.s.g.129 i u.s.p.130. Brak natomiast takiego wymogu w u.s.w. Rozpatrywać to 
jednak należy jako przeoczenie ustawodawcy i biorąc pod uwagę wykładnię 
systemową należy uznać, że na gruncie ustawy o samorządzie województwa 
obowiązuje analogiczna zasada. Przepisy powyższych ustaw samorządowych 
nie definiują pojęcia „szczególnej staranności” ani też nie wskazują kryteriów 
za pomocą, których należałoby określić poziom tej staranności. W związku 
z brakiem zdefiniowania przez ustawodawcę „szczególnej staranności” wła-
ściwym punktem rozważań jest „należyta staranność” z art. 355 k.c. Zgodnie 

127  M. Augustyniak, Mienie komunalne, [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, pod 
red. B. Dolnickiego, Warszawa 2018, s. 731.
128  Zob. J. Dominowska, Mienie komunalne, [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz  
z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa ... , s. 504.
129  Art. 50 ust. 1 u.s.g.: obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunal-
nym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznacze-
niem tego mienia i jego ochrona.  
130  Art. 50 ust. 1 u.s.p.: zarząd i ochrona mienia powiatu powinny być wykonywane ze szcze-
gólną starannością.
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z tym przepisem dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej 
w stosunkach danego rodzaju („należyta staranność”)131. Należytą staranność 
dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej okre-
śla się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. Oznacza 
to, że od tego podmiotu wymaga się zastosowania wiedzy fachowej, a co za 
tym idzie sumienności, dokładności, rzetelności, zapobiegliwości, a także 
zdolności prognozowania okoliczności mających wpływ na podjęte zobowią-
zanie132. Przyjęcie miary staranności uzależnione jest od określonego stosunku 
prawnego i przyjętej praktyki w obrocie (ogólne wymagania). Wzorzec nale-
żytej staranności ma charakter obiektywny. W praktyce polega to na wyborze 
modelu ustalającego optymalny w danych warunkach sposób postępowania, 
a następnie na porównaniu zachowania się dłużnika z takim wzorcem postę-
powania133. Miernik postępowania dłużnika, którego istotą jest zaniechanie 
dołożenia staranności, nie może być formułowany na poziomie obowiązków 
niedających się wyegzekwować, oderwanych od doświadczeń, reguł zawodo-
wych, konkretnych okoliczności czy typu stosunków134. Dłużnik obowiązany 
jest do należytej staranności zarówno wtedy, gdy chodzi o czynność odpłatną 
jak i wówczas, gdy wykonuje czynność nieodpłatną135.

Czym więc różni się „szczególna staranność” jednostek samorządu tery-
torialnego od „należytej staranności” podmiotu prowadzącego działalność go-
spodarczą? Szczególna staranność jest wyższa od staranności należytej. Należy 
zgodzić się z poglądem A. Szewca, że wymóg szczególnej staranności łączy się 
z koncepcją dobrego gospodarza, w której jednostka samorządu terytorialne-
go gospodaruje mieniem służącym do zaspokajania interesów publicznych,  
a nie interesów prywatnych. Dlatego też zarzut niedochowania szczególnej 
staranności obejmować będzie zarówno winę umyślną, jak i nieumyślną136. 

131  Większość przedstawicieli doktryny oraz orzecznictwo stoi na stanowisku, iż należyta staran-
ność wiąże się z przypisaniem winy podmiotowi. Por. wyrok SA w Łodzi z dnia 28 października 
2018 r., sygn. akt I ACa 902/17, Legalis nr 17600338, wyrok SA w Łodzi z dnia 4 maja 2017 r., 
sygn. akt I ACa 1396/16, Legalis nr 1654008, wyrok SN z dnia 15 grudnia 2016 r., sygn. akt II 
CSK 161/16, Legalis nr 1717128. Zob. również D. Łobos-Kotowska, Umowa przyznania pomo-
cy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ... , s. 202; M. Sajfan, 
[w:] Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2008, s. 931 i nast.
132  J. Jagoda, Zarządzanie mieniem samorządowym, [w:] Zarządzanie jednostkami samorządu 
terytorialnego w warunkach gospodarki rynkowej, Sosnowiec 2017, s. 85.
133  Z. Banaszczyk, P. Granecki, O istocie należytej staranności, „Palestra”, 7-8/2002, s. 20.
134  Zob. wyrok SN z dnia 17 maja 2002 r., sygn. akt I CKN 1180/99, Legalis nr 278878; wy-
rok SN z dnia 23 października 2003 r., sygn. akt V CK 311/02, Legalis nr 222869; wyrok SN 
z dnia 8 lipca 1998 r., sygn. akt III CKN 574/97, Legalis nr 304212.
135  Wyrok SN z dnia 11 grudnia 1986 r., sygn. akt IV CR 424/86, Legalis nr 25641.
136  A. Szewc, [w:] Samorząd gminny. Komentarz, pod red. G. Jyż, Z. Pławecki, A. Szewc, War-
szawa 2005, s. 430.
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Tytułem przykładu, jeśli gmina nabyła akcje (udziały) spółki, która jest w złej 
kondycji finansowej, to nie dochowała szczególnej staranności w zarządza-
niu mieniem137. Szczególną staranność należy rozpatrywać biorąc pod uwagę 
istotę, cel i zadania samorządu terytorialnego, a także konieczność zaspoka-
jania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej138. Jednostki samorządu 
terytorialnego w ramach szczególnej staranności są zobowiązane dbać o pra-
widłowe wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne. Miernik 
szczególnej staranności uwzględnia funkcję mienia samorządowego i jego rolę 
dla rozwoju obszarów wiejskich. 

Konieczność zachowania szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem 
samorządowym spoczywa na organach jednostek samorządu terytorialnego. 
Organy stanowiące określają zasady gospodarowania mieniem, w tym także 
cel poszczególnych składników mienia, a organy wykonawcze zmierzają do 
wykonania tego celu poprzez wykonywanie uchwał organów stanowiących139. 
Co istotne, uchwały organów stanowiących dotyczące zasad gospodarowania 
mieniem mają charakter uchwał w sprawach publicznych, więc podlegają 
nadzorowi wojewody, a następnie ocenie sądu administracyjnego. W związ-
ku z tym, iż inwestycje podejmowane przez samorząd terytorialny w ramach 
PROW należą do kapitałochłonnych, to organ wykonawczy sam nie może 
podjąć decyzji w ramach zwykłego zarządu. Oczywiście to organ wykonawczy 
odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową i za zaciągnięte zobowią-
zania, w tym za przyznane środki z EFRROW. Niewątpliwie, naruszeniem 
zasady szczególnej staranności mogłoby być wydane przez organ wykonawczy 
zarządzenie niekorzystne dla interesów majątkowych jednostki samorządu te-
rytorialnego, które byłoby szczególnie dotkliwe dla gmin wiejskich i miejsko-

-wiejskich posiadających niewielkie budżety.

137  G. Cern, Mienie komunalne a działalność gospodarcza samorządu terytorialnego ... , s. 127.
138  R. Rowiński, Warunki prawne funkcjonowania spółek komunalnych i ich specyfika, „Rejent” 
2003, nr 6, s. 181.
139  Obowiązek prawidłowego zarządzania mieniem samorządowym spoczywa również na 
pracownikach samorządowych, co wynika z art. 24 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorządowych (Dz. U. z 2019, poz. 1282 ze zm.). Zgodnie bowiem z art. 24 do 
podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy dbałość o wykonywanie zadań 
publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidu-
alnych interesów obywateli. Ponadto obowiązek prawidłowego zarządzania mieniem samorzą-
dowym dotyczy m.in. skarbnika jednostki samorządu terytorialnego, sekretarza, pracowników 
urzędu zajmujących kierownicze stanowiska, kierowników samorządowych jednostek organi-
zacyjnych, osób wchodzących w skład struktur samorządowych (np. związków komunalnych, 
spółek komunalnych), a także innych osób, które zarządzają mieniem samorządowym na pod-
stawie umów o charakterze cywilnym.
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Stwierdzić należy, iż reguły szczególnej staranności mają zapewnić należy-
te wykonanie zobowiązania podjętego w ramach środków EFRROW. Oczywi-
ście z otrzymaniem środków unijnych wiąże się ryzyko niepowodzenia podej-
mowanej inwestycji, a co za tym idzie utracenia części środków finansowych, 
w tym dochodów z mienia samorządowego zaangażowanego w to przedsię-
wzięcie. Jednakże zachowanie szczególnej staranności nie wyklucza, a jedynie 
minimalizuje ryzyko związane z realizacją projektów EFRROW140. Ryzyko jest 
nieodłącznym elementem zarządzania zasobami finansowymi przez jednostki 
samorządu terytorialnego. Istotne jest to, że podejmowane ryzyko nie powin-
no zagrażać dobrom publicznym dostarczanym przez samorząd terytorialny. 
Postrzeganie ryzyka zależy od indywidualnych preferencji gminy, powiatu czy 
województwa. Duży wpływ na poczucie pewności tych podmiotów ma wiedza 
i doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy europejskich w poprzednich okre-
sach programowania. Jednostki samorządu terytorialnego powinny zarządzać 
ryzykiem w sposób aktywny. Sposób ten jest ściśle związany z umiejętnością 
właściwej identyfikacji i szacowania ryzyka oraz znajomością sposobów zabez-
pieczenia się przed ryzykiem141. Szacowanie ryzyka to określenie charakteru  
i rodzajów zagrożeń, które mogą się pojawić przy wykonywaniu określonego 
działania PROW. Zabezpieczenie się przed ryzykiem to zapobieganie stratom 
poprzez działania prewencyjne, ale także minimalizacja strat po zaistnieniu 
zdarzenia, któremu nie udało się zapobiec. 

Szczególna staranność nie dotyczy tylko zarządzania mieniem samorzą-
dowym, ale również jego ochrony. Ochrona rozumiana przede wszystkim jako 
podejmowanie czynności o charakterze zachowawczym (w kontekście prawa 
publicznego i prywatnego). Wskazać należy, że w związku z tym, że w k.c. 
nie przewidziano odrębnego reżimu prawnego dla ochrony mienia publicz-
nego, to jednostkom samorządu terytorialnego przysługują wszelkie środki  
o charakterze cywilnoprawnym przysługujące mieniu w ogóle. I mimo, iż usta-
wodawca nie odróżnia własności publicznej od własności prywatnej, to należy 
mieć na uwadze fakt, że różnią się one nie tylko charakterem samego podmio-
tu, ale przede wszystkim zaspokajaniem różnych potrzeb i interesów142. 

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na to, że jedną z czynności zacho-
wawczych, związanych z ochroną mienia samorządowego, z których może 

140  J. Jagoda, Zarządzanie mieniem samorządowym ... , s. 88.
141  M. Więckiewicz, M. Borychowski, Ryzyko w gospodarce rolnej, [w:] Dylematy wspólnej polity-
ki rolnej w świetle doświadczeń lat 2007-2013, pod red. A. Czyżewskiego, K. Smędzik-Ambroży, 
Bruksela-Bydgoszcz-Poznań 2013, s. 270.
142  M. Habdas, Publiczna własność nieruchomości, Warszawa 2012, s. 331-339.
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skorzystać jednostka samorządu terytorialnego jest ochrona posesoryjna z art. 
344 k.c.143. Zostanie ona przedstawiona na przykładzie budowy drogi gmin-
nej, której realizacja została dofinansowana ze środków EFRROW. Otóż 
gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, z wyłączeniem miast liczących po-
wyżej 5000 mieszkańców oraz gminy miejskie, z wyłączeniem miejscowości 
liczących powyżej 5000 mieszkańców mogą starać się o współfinansowanie 
podjętego przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej będącej 
drogą publiczną. Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okre-
sie realizacji PROW na lata 2014-2020 wynosi 3 000 000 zł na beneficjenta.  
Z drogi tej będą mogły korzystać osoby przebywające na terenie gminy. „Moż-
ność korzystania z drogi publicznej nie ma cech posiadania konkretnego prawa 
cywilnego (w szczególności posiadania służebności), lecz stanowi korzystanie ze 
sfery wolności, jaką państwo zapewnia każdemu obywatelowi. W tym wypadku 
posiadanie należy do właściciela, tj. gminy. (...) Korzystanie z drogi przez każdego, 
tj. nieograniczoną liczbę podmiotów, nie jest posiadaniem, bo nie ma charakteru 
zindywidualizowanego”144. W związku z tym, jeśli mieszkaniec gminy wiejskiej 
lub miejsko-wiejskiej zniszczy drogę gminną na skutek np. prac budowlanych 
wykonywanych w okolicy swojej nieruchomości albo zagrodzi tą drogę, to 
gmina będzie mogła mu wytoczyć powództwo o przywrócenie stanu poprzed-
niego i o zaniechanie naruszeń. Jest to wynikiem tego, że możliwość korzysta-
nia z drogi publicznej nie ma cech posiadania konkretnego prawa cywilnego, 
a posiadanie należy do podmiotu publicznego145. Skorzystanie z ochrony po-
sesoryjnej przez jednostkę samorządu terytorialnego jest jednak ograniczone 
czasowo, bowiem roszczenie to wygasa z upływem roku od chwili naruszenia.

Ochrona mienia gminy, powiatu czy województwa to nie tylko ochrona 
przed utratą własności oraz działaniem osób trzecich, ale również ochrona 
przed zdarzeniami losowymi, w tym w szczególności klęskami żywiołowymi, 
czy nadzwyczajnymi okolicznościami. Dlatego też jednostka samorządu tery-
torialnego powinna ubezpieczyć składniki majątku trwałego na odpowiednie 
sumy i od właściwych rodzajów ryzyka. Jest to strategia zarządzania ryzykiem 

143  Zgodnie z art. 344 § 1 k.c. przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak 
również przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi rosz-
czenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń. Roszczenie to nie jest 
zależne od dobrej wiary posiadacza ani od zgodności posiadania ze stanem prawnym, chyba 
że prawomocne orzeczenie sądu lub innego powołanego do rozpoznawania spraw tego rodzaju 
organu państwowego stwierdziło, że stan posiadania powstały na skutek naruszenia jest zgodny 
z prawem.
144  Postanowienie SN z dnia 24 czerwca 2010 r., sygn. akt IV CSK 40/10, Legalis nr 248332.
145  Uchwała Siedmiu Sędziów SN z dnia 26 maja 2006 r., sygn. akt III CZP 19/06, Legalis 
nr 74465.
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określana mianem transferu ryzyka, a więc dzielenie się ryzykiem z innym 
podmiotem, najczęściej firmę ubezpieczeniową146. W przypadku przedsię-
wzięć dofinansowanych ze środków unijnych ubezpieczenie jest ważne, aczkol-
wiek warto zwrócić uwagę na to, że umowa o dofinansowanie zawierana przez 
gminę, powiat lub województwa obejmuje postanowienia dotyczące siły wyż-
szej i nadzwyczajnych okoliczności. Niestety nie definiuje jednak tych pojęć.  
W takim przypadku należałoby odwołać się do rozporządzenia 1306/2013, 
które w art. 2 ust. 2 łącznie wskazuje przypadki, które mogą zostać uznane 
za siłę wyższą lub nadzwyczajne okoliczności. Są to a) śmierć beneficjenta;  
b) długoterminowa niezdolność beneficjenta do wykonywania zawodu; c) po-
ważna klęska żywiołowa powodująca duże szkody w gospodarstwie rolnym; 
d) zniszczenie w wyniku wypadku budynków inwentarskich w gospodarstwie 
rolnym; e) choroba epizootyczna lub choroba roślin dotykająca, odpowiednio, 
cały inwentarz żywy lub uprawy należące do beneficjenta lub część tego inwen-
tarza lub upraw; f) wywłaszczenie całego lub dużej części gospodarstwa rolne-
go, jeśli takiego wywłaszczenia nie można było przewidzieć w dniu złożenia 
wniosku. Nie jest to wyczerpujący wykaz możliwych przypadków siły wyższej, 
czy nadzwyczajnych okoliczności. Oczywiście wspomnieć należy, iż powyższe 
przypadki dotyczą stricte działalności rolniczej podejmowanej przez rolnika,  
a nie działań sprzyjających wielopoziomowemu rozwojowi obszarów wiejskich 
podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Agencja Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyjaśniła, że pojęcie siły wyższej należy 
rozumieć jako nadzwyczajne i nieprzewidywalne okoliczności niezależne od 
podmiotu, który się na nie powołuje, których następstw nie można było 
uniknąć mimo zachowania należytej staranności147. Stwierdzić należy, iż Agen-
cja posłużyła się pojęciem należytej staranności, ponieważ beneficjentem dzia-
łań PROW są nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale szeroki krąg 
podmiotów, w tym osoby fizyczne będące rolnikami. 

Oczywiście stanowisko Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa to jedno ze stanowisk w tym temacie, dlatego konieczne jest również 
przedstawienie rozważań cywilistycznych, w tym orzecznictwa na temat siły 
wyższej i nadzwyczajnych okoliczności. Kodeks cywilny nie definiuje pojęć 
 

146  A. Czyżewski, S. Stępień, Ograniczanie ryzyka wahań cen i produkcji rolniczej w systemach 
ubezpieczeniowych, [w:] Ekonomia. Tom I, pod red. J. Sokołowskiego, G. Węgrzyn, Wrocław 
2011, s. 72.
147  https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/platnosci-bezposrednie-w 

-roku-2019/platnosci-bezposrednie-w-roku-2019-informacje/sila-wyzsza.html [dostęp na dzień 
20.06.2019 r.].
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siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności, nie wskazuje również kryteriów, 
niezbędnych do oceny tych zdarzeń148. 

Doktryna i judykatura preferują tzw. obiektywną koncepcję siły wyższej, 
zgodnie z którą za siłę wyższą uznawane jest zjawisko, które musi charaktery-
zować się trzema cechami: zewnętrznością, niemożliwością przewidzenia oraz 
niemożliwością zapobiegnięcia. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego  
z dnia 16 stycznia 2002 r. „siła wyższa musi być zdarzeniem zewnętrznym 
w stosunku do powołującego się na nią podmiotu. Stan określany w ten 
sposób powinien istnieć obiektywnie, a więc musi być widoczny i spraw-
dzalny dla nieuprzedzonego obserwatora; nie może być np. wytworem wy-
obraźni (...) zatem ocena powinna być dokonywana „z zewnątrz”, ale przy 
uwzględnieniu konkretnej sytuacji ocenianego”149. Niemożliwość przewi-
dzenia, że dane zdarzenie nastąpi należy rozumieć jako jego nadzwyczajność 
i nagłość. „Nie można się powoływać na siłę wyższą jako na okoliczność 
wyłączającą odpowiedzialność wtedy, gdy szkoda powstała w wyniku nie-
usunięcia zagrażających bezpieczeństwu skutków działania siły wyższej, 
jeżeli można im zapobiec przez ich zlikwidowanie lub przez skuteczne 
ostrzeżenie przed grożącym niebezpieczeństwem za pomocą powszechnie 
przyjętych środków”150. Siła wyższa wyznacza granicę odpowiedzialności na 
zasadzie ryzyka, a nie na zasadzie winy151. Zdarzenia będące siłą wyższą moż-
na podzielić na trzy grupy, tj. klęski żywiołowe (vis naturalis), działania 
zbrojne (vis armata) i akty władzy (vis imperii)152. Siłą wyższą są więc 
w praktyce nadzwyczajne zjawiska przyrody, jak trzęsienia ziemi, powodzie, 
huragany, ale za siłę wyższą mogą być także uznane zdarzenia wywołane przez 
człowieka, jak działania wojenne czy gwałtowne rozruchy oraz akty władzy 
publicznej, którym należy się podporządkować153.  

Odnośnie natomiast nadzwyczajnej okoliczności, to taki stan rzeczy, któ-
ry zdarza się bardzo rzadko, jest niezwykły, choć niekoniecznie musi mieć 
charakter katastroficzny. Nadzwyczajne okoliczności są to sytuacje, które 

148  Pojęcie „siły wyższej” pojawia się w Kodeksie cywilnym w art.: 121 pkt 4, 433, 435§1, 
846§1. Pojęcie natomiast „nadzwyczajnych okoliczności” znajduje się w art. 7642 § 1 Kodeksu 
cywilnego. 
149  Wyrok SN z dnia 16 stycznia 2002 r., sygn. akt IV CKN 629/00, Legalis nr 57102.
150  Wyrok SN z dnia 28 września 1971 r., sygn. akt II CR 388/71, Legalis nr 15705.
151  Wyrok SN z dnia 11 stycznia 2001 r., sygn. akt IV CKN 150/00, Legalis nr 50789.
152  S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, 
Warszawa 2011, s. 537.
153  A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Tom I. Część ogólna, Warszawa 2012, s. 752-
753; M. Saczywko, Przedawnienie roszczeń, [w:] Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz art. 1-352, 
pod red. M. Gutowskiego, Warszawa 2016, s. 1070.
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nie są objęte zwykłym ryzykiem, np. kontraktowym i które jednocześnie nie 
polegają na niewykonywaniu obowiązków przez jedną ze stron w całości lub 
znacznej części. Chodzi tutaj zarówno o sytuacje, w których nieprzewidywalne 
było określone zdarzenie, jak również przypadki, w których samo zdarzenie 
było przewidywalne, ale nie był przewidywalny jego wpływ na konkretną sy-
tuację154. Pojęcie nadzwyczajnych okoliczności wywołuje kontrowersje wśród 
przedstawicieli doktryny, przede wszystkim ze względu na spór co do tego, 
czy pojęcie to obejmuje jedynie okoliczności o charakterze powszechnym, czy 
również okoliczności indywidualne155. W literaturze prawniczej dominuje 
pogląd, że nadzwyczajne okoliczności obejmują zarówno okoliczności obiek-
tywne (powszechne), jak również subiektywne (zindywidualizowane)156. Nad-
zwyczajny charakter należy przypisać m.in. takim zmianom stosunków jak: 
hiperinflacja, kryzys gospodarczy, gwałtowna zmiana poziomu cen na okre-
ślonym rynku, czy długotrwały paraliż środków transportu lub łączności. Jed-
nocześnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w odniesieniu 
do funduszy europejskich wskazała, iż jako okoliczności nadzwyczajne moż-
na uznać m.in.: zniszczenie upraw przez dzikie zwierzęta, zniszczenie upraw  
w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak np. susza, 
gradobicie, powódź, mróz, piorun, osuwiska ziemi, zalanie na skutek opadów 
atmosferycznych, zniszczenie upraw lub płodów rolnych spowodowanych po-
żarem, wystąpienie organizmów kwarantannowych, czy tymczasowe areszto-
wanie beneficjenta157.

Zgodnie z postanowieniami umów o dofinansowanie w przypadku niewy-
konania co najmniej jednego ze zobowiązań z powodu zaistnienia okoliczności 

154  D. Bucior, Umowa agencyjna, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Zobowiązania. Część 
szczególna (art. 535-7649, pod red. M. Habdas, M. Frasa, Warszawa 2018, s. 876.
155  J. Jezioro uważa, że w porównaniu z „nadzwyczajną zmianą stosunków” z art. 3571 k.c. 
przesłanka nadzwyczajnych okoliczności postrzegana powinna być szerzej, ponieważ obej-
muje nie tylko okoliczności o charakterze obiektywnym i powszechnym, ale także o charak-
terze subiektywnym, dotyczącym jednej ze stron umowy. Zob. J. Jezioro, Umowa agencyjna, 
[w:] Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka, P. Machnikowskiego, Warszawa 2019,  
s. 1568. Odmiennie E. Rott-Pietrzyk, która utożsamia pojęcie nadzwyczajnych okoliczności  
z pojęciem nadzwyczajnej zmiany stosunków. Zob. E. Rott-Pietrzyk, Agent handlowy: regulacje 
polskie i europejskie, Warszawa 2006, s. 361.
156  T. Wiśniewski, Umowa agencyjna, [w:] Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zo-
bowiązania, pod red. G. Bieńka, H. Ciepłej, S. Dmowskiego, J. Gudowskiego, K. Kołakowskie-
go, M. Sychowicza, T. Wiśniewskiego, Cz. Żuławskiej, Warszawa 2011, s. 645.
157  Źródło: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-13-platnosci- 
dla-obszarow-z-ograniczeniami-naturalnymi-lub-innymi-szczegolnymi-ograniczeniami- 
tzw-platnosc-onw-podstawowe-informacje/platnosci-dla-obszarow-z-ograniczeniami-natural-
nymi-lub-innymi-szczegolnymi-ograniczeniami-tzw-platnosc-onw -w-roku-2017-podstawowe 

-informacje/sila-wyzsza-i-nadzwyczajne-okolicznosci-oraz-zasady-postepowania-w-przypadku 
-podzialu-dzialek-lub-scalenia-gruntow.html [dostęp na dzień 10.11.2019 r.].
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o charakterze siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności jednostka samo-
rządu terytorialnego może zostać całkowicie lub częściowo zwolniona przez 
samorząd województwa (będący co do zasady podmiotem prowadzącym 
postępowanie w sprawie przyznania pomocy z EFRROW dla jednostek sa-
morządu terytorialnego) z wykonania tego zobowiązania lub za jego zgodą 
może ulec zmianie termin jego wykonania. W tym celu jednostka samorządu 
terytorialnego jest zobowiązana złożyć wniosek do samorządu województwa 
wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami, w terminie 15 dni 
roboczych od dnia, w którym jednostka lub upoważniona przez niego osoba 
są w stanie dokonać tej czynności. Samorząd województwa wydaje decyzję 
administracyjną o charakterze pozytywnym lub negatywnym dotyczącą zaist-
nienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności indywidualnie dla każde-
go przypadku oddzielnie na podstawie przedłożonych dowodów. Jednostka 
samorządu terytorialnego powołując się na siłę wyższą lub nadzwyczajne oko-
liczności musi udowodnić jej bezpośrednie konsekwencje dla realizacji cało-
ści lub części projektu EFRROW. Dowodem potwierdzającym wystąpienie 
siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, może być na podstawie art. 75  
§ 1 k.p.a. wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest 
sprzeczne z prawem. Dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, 
opinie biegłych oraz oględziny. Rodzaj dowodu zależy od powstałych okolicz-
ności – przykładowo dla poddziałań:

- „budowa lub modernizacja dróg lokalnych” – notatka policyjna lub 
straży miejskiej, a jeżeli jest to możliwe dokumentacja zdjęciowa z miej-
sca zdarzenia ukazująca rozmiary powstałej szkody w drodze;

- „inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele 
promocji lokalnych produktów” – zaświadczenie o wystąpieniu pożaru 
wydane przez właściwego ze względu na miejsce wystąpienia zdarzenia 
komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;

- „gospodarka wodno-ściekowa” – oświadczenie sanepidu o niezdatności 
wody;

- „inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, kształtowanie prze-
strzeni publicznej oraz ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” 

– decyzja właściwego organu nadzoru budowlanego, wydana na podsta-
wie przepisów prawa budowlanego, określająca zakres i termin wykona-
nia niezbędnych robót w celu uporządkowania terenu katastrofy i zabez-
pieczenia budynku.

Niedołożenie szczególnej staranności przez jednostkę samorządu 
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terytorialnego w wykonanie podjętego działania wynikającego z PROW rów-
noznaczne jest bowiem ze stwierdzeniem nienależytego wykonania zobowią-
zania. Samorządowe ustawy ustrojowe nie określają skutków prawnych niedo-
trzymania przez samorząd terytorialny szczególnej staranności w zarządzaniu 
mieniem samorządowym, którego część stanowi wkład w podjęte zobowiąza-
nie unijne. Skutki te mogą wynikać z innych regulacji prawnych. I tak może 
być to pociągnięcie do odpowiedzialności m.in.: karnej (np. przestępstwa 
przeciwko obrotowi gospodarczemu), cywilnej (np. za szkodę wyrządzoną  
w mieniu komunalnym), czy administracyjnej (np. przeprowadzenie referen-
dum dotyczące odwołania wójta, który dopuścił się nadużyć finansowych). Za-
uważyć należy, iż powyższe rodzaje odpowiedzialności występują zarówno na 
gruncie polskich, jak i unijnych przepisów prawnych w związku z ubieganiem się  
o wsparcie z EFRROW. Kwestie dotyczące odpowiedzialności jednostek sa-
morządu terytorialnego zostały omówione w rozdziale II niniejszej pracy.

W tym miejscu należy postawić tezę, że jedną z przyczyn tego, że gmina 
jest największym beneficjentem środków unijnych ze wszystkich szczebli sa-
morządu terytorialnego jest to, że posiada własne dochody o charakterze po-
datkowym. Gminy muszą dysponować odpowiednim zapleczem finansowym, 
aby podjąć przedsięwzięcie wynikające z PROW. To wiąże się z osiąganiem 
właściwej wysokości dochodów. Gminy jako jedyne jednostki samorządu tery-
torialnego bowiem pozyskują dochody z tytułu podatków lokalnych: podatku 
od nieruchomości, rolnego i leśnego. Mogą wpływać na ich wysokość poprzez 
zmiany stawek podatkowych, wprowadzenie dodatkowych ulg, czy zwolnień. 
Ponadto mają prawo kształtować daniny publiczne o charakterze lokalnym 
np. opłatę targową, opłatę miejscową, opłatę uzdrowiskową, opłatę reklamową, 
czy opłatę od posiadania psa. Gminy mają również udziały w podatkach „cen-
tralnych”, tj. PIT i CIT, stanowiących dochody budżetu państwa158. Stabilny 
wzrost dochodów jednostek samorządu terytorialnego będzie sprzyjał podej-
mowaniu nowych zadań dla rozwoju obszarów wiejskich, szczególnie zadań 
o charakterze inwestycyjnym, dofinansowanych ze środków EFRROW. 

4.2. Podatkowe instrumenty wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 

Na wstępie należy stwierdzić, iż od zasobności finansowej gmin (ale 
również innych jednostek samorządu terytorialnego) zależy możliwość po-
zyskiwania środków unijnych. Jednym z instrumentów prawnych oddolnie 

158  T. Uryszek, Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Polska na tle wybra-
nych krajów Unii Europejskiej, „Finanse Komunalne” 2015, nr 12, s. 6-8.
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wspierających budżety gmin wiejskich i miejsko-wiejskich są podatki lokalne, 
przede wszystkim podatek rolny oraz podatek od nieruchomości. Lokalna po-
lityka podatkowa pełni przede wszystkim funkcję fiskalną. Sprowadza się ona 
do gromadzenia środków finansowych umożliwiających realizację zadań na-
łożonych na jednostkę samorządu terytorialnego, w tym także zadań wynika-
jących z PROW. Opodatkowanie służy również funkcji pozafiskalnej, której 
celem jest stymulowanie zachowań społecznych i gospodarczych podatników 
poprzez zachęcanie ich do określonych działań159, w tym także do wniosko-
wania o fundusze europejskie dla działań przeznaczonych dla osób fizycznych. 
Wysokość podatków lokalnych, a co za tym idzie wielkość dochodów wła-
snych, które mogą stanowić wkład do przedsięwzięcia dofinansowanego ze 
środków EFRROW, zależy od władz samorządowych. Podstawą tej kompe-
tencji jest art. 168 Konstytucji RP zgodnie z którym jednostki samorządu 
terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych  
w zakresie określonym w ustawie. Zakres ten został ustalony w ustawach: usta-
wie o podatkach i opłatach lokalnych, ustawie o podatku rolnym i ustawie  
o podatku leśnym160.

Determinanty polityki podatkowej gmin możemy podzielić na zewnętrz-
ne oraz wewnętrzne. Do zewnętrznych należą determinanty prawne, a więc 
wszystkie akty prawne odnoszące się do problematyki podatków oraz poza-
prawne obejmujące czynniki geograficzne (położenie gmin), środowiskowe 
(stan środowiska naturalnego), demograficzne (struktura wiekowa oraz licz-
ba mieszkańców określonej gminy), ekonomiczne (ogólny poziom rozwoju 
gospodarczego kraju wpływający na rozwój gmin) i polityczne (presja poli-
tyczna, czy lobbing). Dla podejmowanych przedsięwzięć dofinansowanych 
ze środków EFRROW kluczową rolę odgrywają wewnętrzne uwarunkowa-
nia polityki podatkowej. Po pierwsze, potencjał gminy, a więc posiadane za-
soby naturalne, infrastrukturalne, ludzkie i technologiczne. Trudno mówić  
o sukcesach w rozwoju gminy bez sprawnej kadry kierowniczej i urzędniczej, 
a także wiedzy, kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia przede wszystkim 
w ubieganiu się o środki unijne. Po drugie, kreatywność samorządu gminne-
go objawiająca się stałym monitorowaniem potrzeb wspólnoty samorządo-
wej oraz otoczenia gminy, która przyczynia się do dokonywania właściwych 
inwestycji współfinansowanych z funduszy europejskich. Po trzecie wreszcie, 

159  T. Wołowiec, D. Reśko, Obniżki stawek podatkowych do celów stymulacyjnych a założenia 
racjonalnej strategii podatkowej gminy, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2012, s. 4-5.
160  Ze względu na to, że grunt sklasyfikowany jako las występuje na terenach gmin dość rzadko, 
dlatego też rozważania na temat ustawy o podatku leśnym zostaną pominięte.
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należy zwrócić uwagę na cechy samych mieszkańców gminy161. Stosunek spo-
łeczeństwa do funduszy europejskich jest istotny dla jednostki samorządu tery-
torialnego. Społeczność lokalna musi zrozumieć jak ważne są środki unijne dla 
rozwoju jej gminy. Dlatego też powinna mobilizować władze samorządowe do 
podejmowania takich przedsięwzięć. Jest to szczególnie możliwe w gminach 
wiejskich i miejsko-wiejskich, gdzie liczba mieszkańców jest niewielka i istnieją 
duże zależności między nimi a gminą.

Zwiększenie efektywności polityki podatkowej spowoduje aktywność 
inwestycyjną gmin. Gminy będą mogły podejmować zadania o charakterze 
inwestycyjnym wynikające z PROW, takie jak np. budowa lub modernizacja 
dróg lokalnych, czy budowa obiektów służących do odprowadzania i oczysz-
czania ścieków, które to inwestycje należą do coraz bardziej popularnych, ze 
względu na to, że gminy wiejskie i miejsko-wiejskie chcą dorównać do pozio-
mu rozwoju gmin miejskich. 

 4.2.1. Podatek rolny

Ze względu na to, że inwestycje dofinansowane ze środków EFRROW 
wymagają dużego zaangażowania finansowego ze strony m.in. gmin, w niniej-
szej części przedstawione zostały jedynie przykłady podatków, które w znaczny 
sposób zasilają ich budżety.

Jednym z instrumentów finansowych stymulujących rozwój obszarów 
wiejskich jest podatek rolny. Fakt uchwalenia ustawy o podatku rolnym  
w 1984 roku skutkuje tym, że zaproponowany przez nią model opodatko-
wania „rolnictwa” jest przestrzały i nieaktualny w stosunku do istniejących 
realiów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych obszarów wiejskich. 

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane  
w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów za-
jętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolni-
cza. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym dla gruntów gospodarstw 
rolnych stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, natomiast dla pozostałych 
gruntów liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Wy-
sokość podatku rolnego zależy od tego, czy podatnik ma gospodarstwo rolne, 
a więc posiada użytki rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha prze-
liczeniowy, czy też powierzchnia gruntów jest o wiele mniejsza. Dla użytków 
rolnych będących gospodarstwem rolnym podatek rolny wynosi 2,5 kwintala 

161  P. Felis, Podatki od nieruchomości a polityka podatkowa gmin w Polsce, Warszawa 2015,  
s. 86-90.
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żyta za 1 ha przeliczeniowy, natomiast dla gruntów niestanowiących gospo-
darstwa rolnego – 5 kwintali żyta za 1 ha gruntów. Wartość kwintala żyta 
oblicza się według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających 
kwartał poprzedzający rok podatkowy. A średnią cenę skupu żyta ustala się 
na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza-
nego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,  
w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. 
Dochody z podatku rolnego są więc uzależnione od ceny żyta. Z powodu co-
raz większej specjalizacji produkcji rolnej udział żyta w ogólnej sumie produk-
cji staje się coraz mniejszy162. Powiązanie podatku rolnego z ceną tylko tego 
produktu rolnego – niestanowiącego wcale w wielu gospodarstwach rolnych 
produktu dominującego – powoduje niestabilność wpływów do budżetów 
gmin, przez co gminom wiejskim i miejsko-wiejskim trudno zaplanować dzia-
łania na przyszłość163. Taka sytuacja powoduje to, że gminy nie podejmują 
działań dofinansowanych ze środków z EFRROW ze względu na to, że dla ich 
realizacji potrzebna jest względna stabilność finansowa gminy. 

Istotne jest to, że rady gmin mają prawo do obniżenia ceny skupu żyta. 
Analiza w roku 2019 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z województwa ślą-
skiego wykazała, że 18 gmin wiejskich i 4 gminy miejsko-wiejskie podjęły 
uchwałę dotyczącą obniżenia średniej ceny skupu żyta164. Jest to niewielki 
odsetek gmin miejskich i miejsko-wiejskich znajdujących się na terenie woje-
wództwa śląskiego. Obniżenie miało charakter kwotowy. W roku 2019 cena 
kwintala żyta wynosiła 54,36 zł165. Cenę kwintala żyta najbardziej obniży-
ła gmina miejsko- wiejska Krzepice i gmina wiejskie Herby – aż do 32,00 
zł. Mimo, że gminy te obniżyły dochody z podatku rolnego, to podejmują 
przedsięwzięcia dofinansowane ze środków europejskich. Przykładowo gmina 
Krzepice w ramach operacji typu: „budowa lub modernizacja dróg lokalnych” 
zajęła się „przebudową drogi gminnej nr 639027S na ul. Rolniczej” mają-
cej na celu podniesienie jakości dróg, a w ramach poddziałania „gospodarka 

162  L. Etel, G. Liszewski, Podatki majątkowe w Polsce – wybrane problemy, Raport Biura Stu-
diów i Ekspertyz z Kancelarii Sejmu RP 2002, nr 209, s. 64.
163  J. Czempas, Zmiany znaczenia podatku rolnego w budżetach gmin wiejskich województwa 
śląskiego (2006- 2015), „Problemy drobnych gospodarstw rolnych” 2016, nr 3, s. 21.
164  Analizie poddano uchwały rady gmin w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 
2019 znajdujące się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego odpowiednio gmin 
wiejskich: Kochanowice, Miedźno, Mykanów, Niegowa, Janów, Panki, Przystajń, Lipie, Rę-
dziny, Mstów, Popów, Ożarowice, Lelów, Koszęcin, Opatów, Herby, Zbrosławice, Boronów 
oraz gmin miejsko-wiejskich, takich jak: Krzepice, Woźniki, Szczekociny i Kłobuck.
165  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18 października 2018 r. w sprawie 
średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego 
na rok podatkowy 2019 (M.P. z 2018, poz. 1004).
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wodno-ściekowa” zaczęła „budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalika-
mi dla miejscowości: Dankowice-Piaski, Starokrzepice ul. Piaskowa, ul. Zawodzie  
i ul. Królewska, Podłęże Królewskie” mającej na celu poprawę warunków 
życia wspólnoty wiejskiej166. Jednakże druga z analizowanych gmin, gmina 
Herby, realizuje jedynie inwestycje dofinansowane ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego, a nie ze środków EFRROW167. Naj-
mniejsze obniżenie ceny kwintala żyta dotyczyło gminy wiejskiej Mykanów, tj.  
z 54,36 zł na 54,00 zł168. Wspomnieć należy, że gmina ta otrzymała dofinan-
sowanie z EFRROW na „przebudowę dróg gminnych nr 599020S i 599022S 
łączących miejscowości Rybna i Stary Kocin”169. Po analizie podejmowanych 
przez gminy wiejskie i miejsko-wiejskie województwa śląskiego przedsięwzięć 
stwierdzić należy, iż instrument dochodowy w postaci podatku rolnego to 
tylko jeden z narzędzi, który wpływa na możliwość prowadzonych działań  
z PROW. 

Podatek rolny stanowi niewielki udział w budżetach gmin. Wpływy  
z tytułu podatku rolnego i ich udział w dochodach własnych gmin zależy od 
rodzaju gminy170. Oczywiście przynosi trochę większe korzyści dla gmin wiej-
skich i miejsko-wiejskich, których tereny objęte są użytkami rolnymi171. Po-
datek rolny w dochodach własnych gmin miejskich ma niewielki udział, co 
wiąże się z większą skalą uprzemysłowienia i mniejszym powiązaniem źródeł 
dochodów własnych z czynnikiem ziemi. 

Podatek rolny uiszczają osoby, których grunt będący w ich władaniu skla-
syfikowany został w ewidencji gruntów i budynków jako użytek rolny. Takie 
rozwiązanie należy ocenić negatywnie. Nie sprzyja to bowiem rozpoczęciu 
działalności rolniczej ani nie ma nic wspólnego z prowadzeniem gospodarstwa 
rolnego. Podatek rolny nie powinien bazować na powierzchni gruntów, ale na 
ich wartości. Ponadto inne mechanizmy i zasady powinny obowiązywać osoby 

166  Zob. http://krzepice.pl/139/420/projekty-z-funduszy-ue.html [stan na dzień 28.06. 
2019 r.].
167  Zob. https://www.herby.pl/fundusze-unijne/ [stan na dzień 28.06.2019 r.].
168  Obniżenie średniej ceny skupu żyta w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich z 54,36 zł na: 
49,00 zł – Kochanowice, 42,00 zł – Miedźno, 32,46 zł – Niegowa, 52,49 zł – Janów, 45,00 
zł – Pańki, 43,00 zł – Przystajń, 50,00 zł – Lipie, 40,00 zł – Rędziny, 51,00 zł – Mstów, 40,00 
zł – Popów, 36,00 zł – Ożarowice, 48,20 zł – Lelów, 40,48 zł – Koszęcin, 45,00 zł – Opatów, 
52,49 zł – Zbrosławice,  43,60 zł – Boronów, 49,00 zł – Woźniki, 52,00 zł – Szczekociny  
i 45,00 zł – Kłobuck.
169  Zob. http://mykanow.pl/projekty-ue/ [stan na dzień 28.06.2019 r.].
170  K. Gruziel, Podatek rolny jako źródło dochodów własnych gmin wiejskich w Polsce, „Stowarzy-
szenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2014, t. XVI, zeszyt 6, s. 149. 
171  Więcej na temat roli ewidencji gruntów i budynków w kształtowaniu wymiaru podatku 
rolnego zob. M. Krzysztofik, Problematyka prawna ewidencji gruntów i budynków w kontekście 
prawidłowej klasyfikacji gruntów rolnych, SIA 2016, t. XIV, s. 175-179.
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fizyczne, a inne osoby prawne działające w sektorze rolnym. Czym innym jest 
prowadzenie gospodarstwa rodzinnego, a czym innym zarządzanie wielkopo-
wierzchniowym gospodarstwem rolnym przez osobę prawną. 

Polityka podatkowa w zakresie podatku rolnego nie może być oderwana 
od specyfiki obszaru, na który ma oddziaływać. Oczywiście można by wy-
sunąć postulat dotyczący wprowadzenia w ustawie o podatku rolnym od-
miennych mechanizmów opodatkowania gruntów rolnych w zależności od 
konkretnych rodzajów gmin. Jednakże użytki rolne zajmują tylko niewielką 
część gmin miejskich. Natomiast użytki rolne niezbędne do prowadzenia go-
spodarstwa rolnego znajdują się, co do zasady, na terenach gmin wiejskich  
i miejsko- wiejskich z uwagi na klasyfikację gruntu, odpowiednią powierzch-
nię gruntu, warunki środowiskowe, krajobraz, czy też możliwość prowadzenia 
produkcji rolniczej.  

Polityka podatkowa powinna spełniać swój podstawowy cel, tj. cel  
fiskalny172. Natomiast mechanizm funkcjonujący w ustawie o podatku rolnym 
zależny od powierzchni użytków rolnych oraz naturalnego miernika, tj. zboża, 
powoduje osłabienie tej funkcji173. Ponadto ustawa o podatku rolnym przewi-
duje zwolnienia i ulgi przyznawane z urzędu, jak i  na wniosek. Jednym z przy-
kładowych zwolnień przyznawanych z urzędu, które w istotny sposób wpływa 
na zmniejszenie budżetów gmin, jest zwolnienie użytków rolnych nieprzydat-
nych rolniczo, a więc użytków rolnych klas V, VI i VIz, niezależnie od tego, 
czy występują w ramach gospodarstwa rolnego, czy poza tym gospodarstwem. 
Ustawodawca wprowadzając to zwolnienie kierował się tym, że nie należy ob-
ciążać podatkiem rolnym gruntów niemających istotnej przydatności dla dzia-
łalności rolniczej174. Oczywiście grunty klasy V, VI i VIz są mało żyzne, słabo 
urodzajne i zawodne. Natomiast mogą być wykorzystywane dla określonych 
rodzajów gatunków zbóż, warzyw, czy owoców. Zwolnienie to przynosi 
negatywne skutki finansowe dla gmin, których grunty w przeważającej części 
stanowią użytki rolne klasy V, czy VI. Ponadto grunty te stanowią zachętę dla 
inwestorów, którzy nie mają zamiaru wykorzystywać tych gruntów rolniczo, 
a początkowo są zwolnieni z opodatkowania175. Oczywiście inwestor będzie 

172  P. Pomorski, Efektywność polityki podatkowej względem rolnictwa, „Finanse Komunalne” 
2014, nr 10, s. 34- 39.
173  Zob. artykuł E. Urbaniak, Funkcjonalność regulacji podatku rolnego, dostępny pod adresem: 
http://www.poltax.pl/publikacje2/ [dostęp na dzień 29.06.2019 r.].
174  P. Banasik, Podatki i opłaty lokalne. Podatek leśny. Podatek rolny. Komentarz, Warszawa 
2019, s. 380-381.
175  J. Bieluk, L. Etel, B. Jankowski, M. Popławski, S. Presnarowicz, Polityka podatkowa gminy, 
Białystok 2000, s. 65.
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dążył do zmiany klasyfikacji gruntu i prawdopodobnie zostanie opodatkowany 
stawką wyższą jak za prowadzenie działalności gospodarczej, a to może spowo-
dować zwiększenie budżetu gminy. Nie jest to jednak właściwe rozwiązanie 
dla gmin wiejskich, czy miejsko-wiejskich, w których powinien dominować 
rolniczy, a nie inwestycyjny charakter.

Na uwagę zasługuje ulga inwestycyjna, która przysługuje na wnio-
sek podatnikom podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na:  
1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, 
hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących 
ochronie środowiska, 2) zakup i zainstalowanie: a) deszczowni, b) urządzeń 
melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, c) urządzeń 
do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, 
biogazu, słońca, spadku wód). Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakoń-
czeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od 
gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja 

– w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyj-
nych. Warunkiem uzyskania tej ulgi jest to, że wydatki związane z tą inwesty-
cją nie mogą zostać sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków 
publicznych. W związku z powyższym nie może być ona dofinansowana ze 
środków EFRROW. PROW 2014-2020, którego instrumenty wsparcia zo-
stały wdrożone za pomocą rozporządzeń przewiduje, iż w ramach działania 

„modernizacja gospodarstw rolnych” będą mogły być realizowane inwestycje 
polegające m.in. na wykonaniu ujęć wody lub innych działań związanych np. 
z rozprowadzeniem wody (np. zraszacze, deszczownie, linie kroplujące), czy 
wprowadzeniu nowych technologii w postaci odnawialnych źródeł energii176. 
Zauważyć należy, iż podatnik podatku rolnego chcący skorzystać z operacji 

„modernizacja gospodarstwa rolnego” musi spełniać warunki określone w roz-
porządzeniu, w tym m.in. prowadzić działalność rolniczą w zakresie produkcji 
zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb. Niewątpliwie 
pojęcie beneficjenta środków EFRROW jest szersze od pojęcia podatnika po-
datku rolnego. Mimo, iż ustawodawca nie wskazał w opisie ulgi inwestycyjnej 
na konieczność prowadzenia gospodarstwa rolnego, a także produkcji rolni-
czej, to jednak katalog inwestycji o tym świadczy. Dlatego też osoba chcąca 

176  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje 
typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w go-
spodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
(Dz. U. z 2015, poz. 1371 ze zm.).
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skorzystać z ulgi inwestycyjnej powinna się zastanowić, czy nie korzystniej 
dla niej byłoby sięgnąć po fundusze europejskie. Gminy, szczególnie gminy 
wiejskie i miejsko-wiejskie powinny promować wśród swoich mieszkańców 
możliwość korzystania ze środków EFRROW. Z jednej bowiem strony to 
jednostki samorządu terytorialnego w zasadniczy sposób wpływają na rozwój 
obszarów wiejskich, z drugiej zaś strony sami mieszkańcy. 

Rady gmin zgodnie ze swoją prawotwórczą kompetencją mogą wpro-
wadzać dodatkowe zwolnienia i ulgi177. Ulgi i zwolnienia mogą mieć jedynie 
charakter przedmiotowy178. Takie rozwiązanie wiąże się z art. 217 Konstytu-
cji, który dla materii ustawowej zastrzega określenie podmiotów zwolnionych  
z opodatkowania179. Oczywiście możliwość wprowadzenia dodatkowych 
zwolnień i ulg, która pod względem społecznym jest dobrym rozwiązaniem, 
natomiast pod względem ekonomicznym – już niekoniecznie. Chociaż moż-
na się również zastanawiać, czy oferowane preferencje podatkowe związane 
z prowadzeniem działalności rolniczej mogłyby potencjalnie przyciągnąć oso-
by chcące prowadzić gospodarstwo rolne na terenie określonej gminy wiejskiej, 
czy miejsko-wiejskiej. Moglibyśmy wtedy mówić o stymulującej roli podatku 
rolnego180. Narzędzie to może spowodować rozwój lokalny, podnieść kon-
kurencyjność gmin i wpłynąć na rozwój obszarów wiejskich181. Choć takie 
oczekiwania mogą się nie spełnić.

177  J. Serwacki, Prawotwórcze kompetencje podatkowe organów gmin, [w:] Samorząd terytorialny 
(zagadnienia prawne). Tom II. Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego, pod red. B. M. 
Ćwiertniaka, Sosnowiec 2015, s. 88-91.
178  Przykładowo w gminie wiejskiej Zebrzydowice znajdującej się na terenie województwa ślą-
skiego na podstawie uchwały nr XXVII/397/18 Rady Gminy Zebrzydowice dnia 27 września 
2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018, poz. 6244) wprowadzono zwolnienie w podatku rolnym dla 
gruntów stanowiących odrębne nieruchomości, sklasyfikowanych jako użytki rolne: 1) stano-
wiące współwłasność osób fizycznych i zajęte pod drogi dojazdowe do posesji współwłaścicieli, 
2) stanowiące własność jednej osoby fizycznej i udostępnione pod drogę dojazdową do oko-
licznych posesji. Uchwałą nr 578/XXVIII/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Katowicach z dnia 30 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018, poz. 7635) stwierdziło 
nieważność uchwały rady gminy Zebrzydowice z uwagi na naruszenie art. 13e ustawy o podat-
ku rolnym. RIO stwierdziło bowiem, że wprowadzone zwolnienie odnosiło się zarówno do 
przedmiotu opodatkowania, jak również do jednej kategorii podatników, tj. osób fizycznych, 
ma więc charakter podmiotowo-przedmiotowy.
179  R. Dowgier, Zakres władztwa podatkowego gmin w prawie Rzeczypospolitej Polskiej w świe-
tle standardów wynikających z Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, [w:] Europejska Karta 
Samorządu Lokalnego a prawo samorządu terytorialnego, pod red. M. Ofiarskiej, Szczecin 2015,  
s. 86-87.
180  Por. A. Słysz, Podatek od nieruchomości jako element strategii podatkowej gminy, [w:] Za-
rządzanie jednostkami samorządu terytorialnego w warunkach gospodarki rynkowej, pod red.  
M. Gurdek, Sosnowiec 2017, s. 114-116.
181  M. Podstawka, E. Rudowicz, Wykorzystywanie wybranych podatków lokalnych w kreowaniu 
polityki fiskalnej gmin, „Zeszyty Naukowe Polityki Europejskiej, Finanse i marketing”, 2010,  
nr 4, s. 79.
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„Kolejnym kierunkiem zmian w zakresie opodatkowania rolnictwa powinno 
być objęcie dochodów (przychodów) z działalności rolniczej (i leśnej) podatkiem 
dochodowym. Właściciele gospodarstw rolnych, podobnie jak osoby uzyskujące 
dochody z innych źródeł, powinni płacić podatek dochodowy (...)”182. Podatek 
dochodowy realizowałby zasadę sprawiedliwości społecznej oraz zasadę po-
wszechności opodatkowana. Podatek rolny w obecnym kształcie, ze względu 
również na rozbudowany katalog ulg i zwolnień, nie przynosi dużych docho-
dów do budżetów gmin. Oczywiście podatek dochodowy w zakresie rolnictwa 
powinien być w całości przekazywany przez państwo gminom, ponieważ po-
datek rolny jest podatkiem samorządowym, który wpływa do budżetów gmin. 
Dlaczego więc podatek dochodowy od działalności rolniczej podejmowanej 
przez członka wspólnoty wiejskiej określonej gminy miałby choćby w części 
zasilać budżet państwa?

Mija 15 lat odkąd Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Jest to wła-
ściwy czas, aby ustawodawca zaproponował nową ustawę o podatku rolnym, 
biorącą pod uwagę wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Nie ma logicz-
nego uzasadnienia dla obowiązywania ustawy z 1984 r. w obecnym porządku 
prawnym. Ustawodawca chcąc wprowadzić nową ustawę o podatku rolnym 
ma do wyboru jedną z dwóch najbardziej stabilnych konstrukcji, w których 
przedmiotem opodatkowania mogą być albo użytki rolne albo dochody uzy-
skiwane z działalności rolniczej183. Nowa ustawa o podatku rolnym powinna 
stworzyć efektywne mechanizmy prawne dla zabezpieczenia finansowego bu-
dżetów gmin oraz nowoczesne rozwiązania prawne odnośnie zakresu podmio-
towego, przedmiotowego, zasad wymiaru i poboru podatku rolnego184.

 4.2.2. Podatek od nieruchomości

Polityka kształtowania podatkowych dochodów własnych przez gminy 
dotyczy również podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości został 
ukształtowany na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ustawa 
ta oprócz podatku od nieruchomości reguluje też kwestie podatku od środków 

182  L. Etel, Podatek rolny – czas na zmiany, [w:] Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorzą-
du terytorialnego. Księga jubileuszowa profesora Stanisława Prutisa, pod red. J. Bieluka, A. Doliwy, 
A. Malarewicz- Jakubów, T. Mroza, Białystok 2012, s. 82. 
183  Por. M. Mądra, Obciążenie podatkiem rolnym indywidualnych gospodarstw rolnych, „Ekono-
mika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2009, nr 78, s. 176-185.
184  P. Pomorski, Efektywność polityki podatkowej względem rolnictwa ... , s. 39.
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transportowych, a także opłat lokalnych, jak opłata targowa185, miejscowa186, 
uzdrowiskowa, reklamowa, czy opłata od posiadania psa187. 

Mieszkańcy gmin wiejskich i miejsko-wiejskich również mogą płacić 
podatek od nieruchomości. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości 
podlegają bowiem m.in. grunty niebędące użytkami rolnymi oraz budynki 
lub ich części. Dlatego też osoba mająca we władaniu działkę sklasyfikowaną 
w ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne klasy IVb zapłaci podatek 
rolny, ale jeśli na tej działce znajduje się budynek mieszkalny lub gospodarczy, 
to będzie on opodatkowany podatkiem od nieruchomości, a decyzja będzie 
wystawiona na łączne zobowiązanie pieniężne. Podobnie w przypadku, gdy 
określona działka zostanie sklasyfikowana w części jako łąki klasy IV, a w czę-
ści jako grunt pozostały- zurbanizowany teren niezabudowany. 

Rada gminy ustalając stawki podatkowe w podatku od nieruchomości 
wpływa na poziom budżetu gminy. Stawki podatkowe ustalane są corocznie, 
mogą być różnej wysokości, jednak nie wyższej niż zostało to ustalone przez 
ministra właściwego do spraw finansów publicznych w drodze obwieszcze-
nia ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Mo-
nitor Polski”188. Analiza uchwał w sprawie określenia na rok 2019 wysoko-
ści stawek podatku od nieruchomości gmin wiejskich i miejsko-wiejskich 
województwa śląskiego wykazała, że prawie wszystkie gminy ustaliły staw-
ki niższe niż górne stawki określone przez ministra189. Stwierdzić należy, iż  
w gminach miejskich stawki podatkowe w podatku od nieruchomości są wyż-
sze niż w gminach wiejskich i miejsko- wiejskich. Jest to wynikiem tego, że mia-
sta rzadko sięgają do instrumentów podatkowych w postaci obniżenia stawek 

185  Przykładowo w roku 2019 opłata targowa na terenie województwa śląskiego obowiązywała 
w gminach wiejskich Kozy, Jasienica, Mszana, Panki, Boronów, Lyski, Świerklany, Ujsoły, 
Ożarowice, Irządze, Jaworze, Łękawica, Konopiska, Tworóg, Lipowa, Wyry, Herby, Istebna, 
Dębowiec, Krupski Młyn.
186  Przykładowo w roku 2019 opłata miejscowa na terenie województwa śląskiego obowiązy-
wała w gminie wiejskiej Ujsoły.
187  Przykładowo w roku 2019 opłata od posiadania psa na terenie województwa śląskiego 
obowiązywała w gminach wiejskich Lubomia, Mszana, Świerklany, Brenna, Świnna, Łękawica, 
Lubomia, Zebrzydowice, Dębowiec.
188  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 (M.P. 2018, poz. 745).
189  Analizie poddano uchwały dotyczące wysokości podatków od nieruchomości gmin wiej-
skich Kochanowice, Mykanów, Niegowa, Janów, Panki, Przystajń, Lipie, Rędziny, Mstów, 
Popów, Ożarowice, Lelów, Koszęcin, Opatów, Herby, Zbrosławice, Boronów oraz gmin miej-
sko-wiejskich Krzepice, Woźniki i Szczekociny. Tytułem przykładu wskazać należy, iż stawka 
dotycząca pomieszczeń mieszkalnych w budynku mieszkalnym tylko w gminie Zbrosławice 
została utrzymana na najwyższym poziomie, natomiast w pozostałych, analizowanych gminach 
stawka ta została zmniejszona. Najniższą stawkę zastosowały gminy Herby – 0,33 zł i Lelów – 
0,30 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.
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podatkowych190. Tego typu zależność może wynikać z mniej otwartej, bardziej 
fiskalnej polityki lokalnej charakteryzującej typowe duże gminy miejskie w po-
równaniu do gmin wiejskich. Ponadto gminy miejskie dysponują szeroką bazą  
podatkową typu mieszkaniowego, czy przemysłowego, czego nie można po-
wiedzieć o gminach wiejskich.

Na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich może być prowadzo-
na działalność gospodarcza. Na rok 2019 maksymalna stawka od budynków 
lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej wynosiła 23,47 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej, a za grun-
ty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na spo-
sób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,93 zł za 1 m2 

powierzchni191. Analiza gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa ślą-
skiego pozwala na stwierdzenie, iż gminy te nie dążą do uzyskiwania wyso-
kich dochodów z opodatkowywania działalności gospodarczej. Ze względu na 
specyfikę gmin wiejskich i miejsko-wiejskich działalność gospodarcza jest tam 
rzadko prowadzona, dlatego też organy stanowiące tych gmin nie uchwalają 
wysokich stawek podatkowych. Budżet gmin wiejskich i miejsko-wiejskich nie 
zostaje w ten sposób zbytnio uszczuplony, dlatego niezbyt wysokie stawki po-
datkowe za działalność gospodarczą nie wpływają w zasadniczy sposób na moż-
liwość podejmowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków EFRROW.  

Podobnie jak w przypadku podatku rolnego, rady gmin mogą wprowa-
dzać inne zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości. Dość czę-
sto w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa śląskiego zwolnio-
ne z opodatkowania zostały grunty stanowiące drogi wewnętrzne oznaczone 

190  J. Łukomska, P. Swianiewicz, Polityka podatkowa władz lokalnych w Polsce, Warszawa 2015, 
s. 69-70.
191  Analizie poddano uchwały dotyczące wysokości podatków od nieruchomości gmin wiej-
skich Kochanowice, Mykanów, Niegowa, Janów, Panki, Przystajń, Lipie, Rędziny, Mstów, Po-
pów, Ożarowice, Lelów, Koszęcin, Opatów, Herby, Zbrosławice, Boronów oraz gmin miejsko-

-wiejskich Krzepice, Woźniki i Szczekociny. Tylko jedna gmina wiejska Zbrosławice, spośród 
wszystkich zanalizowanych w województwie śląskim, nie obniżyła stawki podatkowej, tylko 
zastosowała najwyższą stawkę. Stawkę dotyczącą powierzchni użytkowej budynków zajętej 
lub związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą najbardziej obniżyły gminy Krzepice  
(16,20 zł), Janów (16,30 zł) i Opatów (16,80 zł). Natomiast niewiele mniejsza stawka podat-
kowa niż określona przez ministra została przyjęta w gminach Mstów (22,60 zł), Boronów  
(21,39 zł), czy Niegowa (21,07 zł). Jeśli chodzi natomiast o grunty związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej to Boronów (0,89 zł), Szczekociny (0,86 zł), Ożarowice (0,86 zł), 
Mstów (0,86 zł), Kochanowice (0,86 zł), Krzepice (0,86 zł) zastosowały stawkę niewiele mniej-
szą od maksymalnej. Gmina Zbrosławice uchwaliła stawkę 0,96 zł. A gminy Przystajń (0,70 zł), 
Panki (0,70 zł), Niegowa (0,70 zł), Herby (0,67 zł), Opatów (0,64 zł) znacznie obniżyły stawkę 
gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.



278

ROZDZIAŁ IV

w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”192. Zdarzały się zwolnie-
nia dotyczące budynków lub ich części, a także gruntów: związanych z ob-
sługą oczyszczalni ścieków i kanalizacji oraz sieci służącej odprowadzaniu 
ścieków193, wykorzystywanych na działalność polegającą na prowadzeniu 
ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej194, wykorzystywanych na działalność przeciwpowodziową,  
z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej195, wyko-
rzystywanych na potrzeby aktywizacji społecznej oraz upowszechniania idei 
samorządowej196, a także dotyczące budynków mieszkalnych lub ich części 
związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, z wyjątkiem części zaję-
tych na prowadzenie działalności gospodarczej197.

Jednym z czynników rozwoju obszarów wiejskich jest aspekt środowisko-
wy. Niestety negatywnym skutkom węglowego ogrzewania budynków posa-
dowionych na terenach gmin wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich trud-
no zapobiegać. Jest to szczególnie widocznie na obszarach wiejskich, gdzie 
mieszkańcy żyją w domach jednorodzinnych, które ogrzewane są nie tylko 
węglem, ale często szkodliwymi dla środowiska przedmiotami. PROW na lata 
2014- 2020 nie przewiduje szczególnych działań skierowanych dla samorządu 
terytorialnego w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza, ale jed-
nostki te same podejmują inicjatywy w tym zakresie. Na aprobatę zasługuje 
uchwała rady gminy miejskiej Rybnik, zgodnie z którą: zwalnia się z podatku 
od nieruchomości położone na terenie Miasta Rybnik: budynki mieszkalne 
lub ich części, w których na 1 stycznia 2020 r. do celów grzewczych stosowa-
ne są ekologiczne źródła ciepła; budynki mieszkalne lub ich części, w których 
po 1 stycznia 2020 r. dokona się wymiany dotychczasowego nieekologicznego 

192  Przykładowo w gminach wiejskich, takich jak: Miedźno (uchwała nr 11/III/2018 Rady 
Gminy Miedźno z dnia 11 grudnia 2018 r., Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018, poz. 7921),  Bestwina 
(uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2018 r., Dz. Urz. Woj. Śl.  
z 2018, poz. 8003), Chybie (uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Chybie z dnia 11 grudnia 
2018 r., Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018, poz. 8013), czy Niegowa (uchwała nr II/10/2018 Rady 
Gminy Niegowa z dnia 5 grudnia 2018 r., Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018, poz. 7839).
193  Np. uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Chebie z dnia 11 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. 
Śl. 2018, poz. 8013).
194  Np. uchwała nr III.16.2018 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 6 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. 
Woj. Śl. 2018, poz. 7936), Uchwała nr 3.24.2018 Rady Gminy Panki z dnia 5 grudnia 2018 r. 
(Dz. Urz. Woj. Śl. 2018, poz. 7967), uchwała nr 5(II)18 Rady Gminy Poraj z dnia 30 listopada 
2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. 2018, poz. 7853).
195  Np. uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Koszarowa z dnia 30 listopada 2018 r. (Dz. Urz. 
Woj. Śl. 2018, poz. 7813).
196  Np. uchwała nr 4/II/2018 Rady Gminy Mykanów z dnia 7 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. 
Śl. 2018, poz. 7831).
197  Np. uchwała nr 11/II/2018 Rady Gminy Irządze z dnia 29 listopada 2018 r. (Dz. Urz. 
Woj. Śl. z 2018, poz. 7746).
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źródła ciepła na ekologiczne źródło ciepła; budynki mieszkalne lub ich części, 
których budowa została zakończona po 1 stycznia 2020 r. w których zastoso-
wano ekologiczne źródło ciepła198. Oczywiście możemy stwierdzić, iż gminy 
zwalniając z opodatkowania powierzchnie użytkowe budynków mieszkalnych 
narażą się na uszczuplenie swoich budżetów. Natomiast w przypadku ochrony 
środowiska naturalnego, cel fiskalny staje się drugorzędny. 

U. Klimska zwraca uwagę na to, że: „w gminach wiejskich wyraźnie do-
minuje populistyczny typ polityki podatkowej. Władze gmin małych podatne są 
na naciski lokalnych społeczności ze względu na bliskość wzajemnych relacji (...)  
W wielu gminach wiejskich problem zmniejszonych wpływów do budżetu scho-
dzi na dalszy plan”199. Efektywność działań podatkowych gmin wiejskich 
i miejsko-wiejskich, których skutkiem będzie wzrost gospodarczy obszarów 
wiejskich, zależy od tego, czy gminy te wykonują je w sposób przemyślany, 
przez co będą miały charakter długofalowy, czy też są to jedynie incydentalne 
i jednorazowe działania200. Nie da się ukryć, iż z wykonanych inwestycji, które 
zostały dofinansowane z funduszy europejskich będzie można korzystać przez 
wiele lat. Dlatego też gminy powinny racjonalnie prowadzić politykę podat-
kową, ponieważ im większe środki znajdują się w ich budżetach, tym więcej 
przedsięwzięć wynikających z PROW będą mogły podejmować. 

5. Środki z budżetu państwa wspomagające 
finansowanie przedsięwzięć PROW

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi wykorzystanie środków 
finansowych przeznaczonych na realizację Wspólnej Polityki Rolnej są usta-
wa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej201 oraz 
jej rozporządzenia wykonawcze jak np. rozporządzenie Ministra Rozwoju  
i Finansów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie środków na realizację wspól-
nej polityki rolnej202, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września  
2015 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie 

198  Uchwała nr 101/VI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2018, poz. 2549).
199  U. Klimska, Polityka podatkowa gmin województwa lubelskiego w latach 1992-2001, „Studia 
Regionalne i Lokalne” 2003, nr 1, s. 168.
200  J. Bieluk, Instrumenty podatkowe wspierania rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich przez 
samorząd terytorialny, [w:] Samorząd terytorialny w procesie rozwoju gospodarczego obszarów wiej-
skich. 25 lat doświadczeń. Nowe wyzwania, pod red. P. Litwiniuka, Warszawa 2015, s. 52.
201  Dz. U. z 2018, poz. 719 ze zm.
202  Dz. U. z 2017, poz. 2235.
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w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020203, 
rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 sierpnia 2017 r.  
w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej204, czy rozporządzenie Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zaliczek  
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020205.

Jednostka samorządu terytorialnego realizująca operacje współfinanso-
wane ze środków EFRROW w zakresie: „budowy lub modernizacji dróg lo-
kalnych”, „gospodarki wodno-ściekowej”, „budowy, przebudowy lub wypo-
sażenia obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic 
i domów kultury, kształtowania przestrzeni publicznej oraz odnawiania lub 
poprawy stanu zabytkowych obiektów budowlanych”, „targowisk lub obiek-
tów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów”206, 

„wsparcia kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności oraz wsparcia na 
demonstracje i działania informacyjne”207, czy „wsparcia lokalnych strategii 
rozwoju”208 może otrzymać środki z budżetu państwa na tzw. wyprzedzające 
finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację tych dzia-
łań i poddziałań. Na wstępie należy podkreślić, że nie każdy wydatek związa-
ny z podejmowanym przedsięwzięciem może zostać dofinansowany. Katalog 
kosztów kwalifikowalnych określają rozporządzenia wykonawcze wdrażające 
PROW na lata 2014-2020. Tylko wydatki z określonych katalogów podlegają 
dofinansowaniu. I tak:

- dla poddziałania „budowa lub modernizacja dróg lokalnych” koszta-
mi kwalifikowalnymi są: koszty budowy, przebudowy lub zmiany na-
wierzchni drogi, budowy kanałów technologicznych w ciągu budowanej 
lub przebudowywanej drogi związanych z potrzebami zarządzania tą 
drogą lub potrzebami ruchu drogowego, koszty zakupu sprzętu, mate-
riałów i usług służących realizacji operacji, podatku od towarów i usług, 

203  Dz. U. z 2015, poz. 1558.
204  Dz. U. z 2017, poz. 1660 ze zm., dalej ARiMR.
205  Dz. U. z 2015, poz. 1857 ze zm.
206  Przedsięwzięcia te wpisują się w działanie PROW „podstawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich”.
207  Przedsięwzięcie to wpisują się w działanie PROW „transfer wiedzy i działalność 
informacyjna”.
208  Przedsięwzięcie to wpisują się w działanie PROW „wsparcie dla rozwoju lokalnego w ra-
mach inicjatywy LEADER”.
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a także koszty ogólne209, bezpośrednio związane z przygotowaniem i re-
alizacją operacji;

- poddziałanie „gospodarka wodno-ściekowa” obejmuje takie koszty kwa-
lifikowalne jak: budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów budow-
lanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków: 

a) oczyszczalni ścieków, 
b) ujęć wody i stacji uzdatniania wody, 
c) systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, 
d) przydomowych oczyszczalni ścieków, 
e) zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę, 
f) instalacji do osadów ściekowych, zakup nowych urządzeń  
i materiałów służących realizacji operacji, zakup usług służących reali-
zacji operacji, podatek od towarów i usług, jak również koszty ogólne;

- dla poddziałania „inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, 
kształtowanie przestrzeni publicznej oraz ochrona zabytków i budow-
nictwa tradycyjnego” kosztami kwalifikowalnymi są np.: budowa lub 
przebudowa obiektów budowlanych, prace konserwatorskie lub restaura-
torskie, zakup nowych maszyn lub wyposażenia, zakup obiektów budow-
lanych, zakup usług, podatek od towarów i usług, a także koszty ogólne;

- poddziałanie „targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele 
promocji lokalnych produktów” odznacza się takimi kosztami kwalifiko-
walnymi jak: budowa lub przebudowa targowiska lub obiektu budowla-
nego przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów, zakup no-
wych urządzeń, materiałów i usług służących realizacji operacji, podatek 
od towarów i usług oraz koszty ogólne;

- dla działania „transfer wiedzy i działalność informacyjna” pomocą mogą 
być objęte koszty niezbędne do realizacji operacji, obejmujące m.in.: 

1) bezpośrednie koszty operacji, do których zalicza się koszty:  
a) naboru ostatecznych odbiorców, b) zakupu artykułów biurowo- 
kancelaryjnych i papierniczych do realizacji operacji, c) najmu po-
mieszczeń na potrzeby realizacji operacji, d) zakupu lub konserwacji 
odzieży ochronnej dla kadry dydaktycznej oraz ostatecznych odbior-
ców, e) wynagrodzenia kadry dydaktycznej, f) tłumaczeń ustnych  
i pisemnych, których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania 
operacji; 

209  Koszty ogólne wskazuje art. 45 ust. 2 pkt c rozporządzenia 1305/2013, w myśl którego kosz-
tami ogólnymi są honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo 
w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności.
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2) pośrednie koszty operacji, do których zalicza się koszty: a) najmu 
powierzchni biurowych, b) energii elektrycznej, c) usług telekomu-
nikacyjnych, d) usług księgowych, e) usług pocztowych, f) usług 
prawnych.
Rozporządzenie odnoszące się do tego działania nie posługuje się pojęciem 
kosztów kwalifikowalnych wskazując jedynie na koszty bezpośrednie  
i pośrednie operacji.

- dla działania „wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LE-
ADER” koszty kwalifikowalne to koszty m.in.: zakupu robót budowla-
nych lub usług, zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego 
oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autor-
skich praw majątkowych lub znaków towarowych, najmu lub dzierża-
wy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, zakupu nowych maszyn 
lub wyposażenia, zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu 
samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób 
łącznie z kierowcą, wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa  
w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, podat-
ku od towarów i usług, a także koszty ogólne.

Wspomnieć wypada, iż dla działania „scalanie gruntów”, którego bene-
ficjentem nie jest jednostka samorządu terytorialnego, lecz przewodniczący 
zarządu powiatu, kosztami kwalifikowalnymi są: koszty związane z pracami 
scaleniowymi i zagospodarowaniem poscaleniowym, podatek od towarów  
i usług oraz koszty ogólne. 

Dla działań i poddziałań, takich jak: „budowa lub modernizacja dróg”, 
„scalanie gruntów” oraz „wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER” ustawodawca wskazał, że koszty muszą być uzasadnione zakresem 
operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne. Natomiast w przy-
padku poddziałań: „gospodarka wodno-ściekowa”, „inwestycje w obiekty peł-
niące funkcje kulturalne, kształtowanie przestrzeni publicznej oraz ochrona 
zabytków i budownictwa tradycyjnego”, „targowiska lub obiekty budowlane 
przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” koszty muszą być uza-
sadnione zakresem operacji oraz niezbędne do osiągnięcia jej celu. W tych 
przypadkach ustawodawca zrezygnował z „racjonalności” wydatków. Wydaje 
się, że jest to przeoczenie ze strony ustawodawcy, bowiem czemu jednost-
ka samorządu terytorialnego ponosząc koszty dotyczące np. budowy obiek-
tu budowlanego służącego do zaopatrzenia mieszkańców obszarów wiejskich  
w wodę miałaby działać nieracjonalnie? 
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W trakcie realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków z EFR-
ROW dodatkowo sprawdzane jest to, czy wydatek kwalifikowalny został rze-
czywiście poniesiony, czy był przewidziany we wniosku stanowiącym załącz-
nik do umowy o dofinansowanie, czy został poniesiony zgodnie z przepisami 
prawa polskiego i unijnego, czy był zasadny, a także czy został odpowiednio 
udokumentowany i możliwy do zweryfikowania. Natomiast pozostałe koszty 
niekwalifikowalne jednostka samorządu terytorialnego będąca beneficjentem 
pokrywa ze środków własnych, które nie podlegają refundacji. 

5.1. Pożyczka

Od 20 lipca 2016 r. jednostki samorządu terytorialnego, jak również 
związki międzygminne i związki powiatów mogą składać wnioski o pożyczkę 
do Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań 
w ramach PROW 2014-2020. Wartość wsparcia na działania, w ramach któ-
rych będą udzielane pożyczki, przewidywana jest na ponad 1,2 mld euro. Ta-
kie działanie jest zgodne z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.f.p., zgodnie z którym jednost-
ki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować 
papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Bank Gospodarstwa Krajowego w poprzednim okresie programowania, 
tj. w latach 2007-2013 zawarł umowy pożyczki na kwotę wynoszącą ponad  
3 mld zł. Dzięki umowom pożyczek jednostki samorządu terytorialnego mogły 
zrealizować około 5 000 nowych inwestycji począwszy od sieci wodociągo-
wych i przydomowych oczyszczalni kończąc na obiektach sportowych210. Po-
życzka była udzielana w ramach następujących działań PROW 2007-2013: 
Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 
dla działań: podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, a także 
odnowa i rozwój wsi; Oś 4. „Leader” dla działań: wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju.

Środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwa-
lifikowalnych ponoszonych na realizację wszystkich działań PROW, których 
beneficjentem może być jednostka samorządu terytorialnego (lub związek 
gmin i powiatów) są przekazywane na jej wniosek, do wysokości wkładu EFR-
ROW, w formie oprocentowanej pożyczki udzielonej przez Bank Gospodar-
stwa Krajowego. Wniosek ten musi być złożony na sporządzonym przez Bank 

210  http://www.prow.wzp.pl/ [dostęp na dzień 07.06.2019 r.].
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formularzu, który określa: nazwę, siedzibę i adres określonej jednostki samo-
rządu terytorialnego będącej pożyczkobiorcą, kwotę wnioskowanej pożyczki 
oraz jedno z działań, na które finansowanie będzie przeznaczona pożyczka. 
Takie rozwiązanie ma ułatwić jednostce samorządu terytorialnego, będącej 
wnioskodawcą, ubieganie się o przyznanie pożyczki i możliwie szybkie rozpa-
trzenie tego wniosku przez Bank, przy zachowaniu przejrzystości przekazywa-
nia środków publicznych. Jednocześnie do wniosku o udzielenie pożyczki jed-
nostka samorządu terytorialnego (lub związek gmin, czy powiatów) dołącza:

1. listę operacji zatwierdzoną przez właściwy podmiot wdrażający lub 
umowę o przyznaniu pomocy, jeżeli została już zawarta i aneksy do tej 
umowy, jeżeli zostały zawarte;
2. pozytywną opinię właściwego podmiotu wdrażającego o przyzna-
niu pomocy lub umowę o przyznaniu pomocy, jeżeli została już zawar-
ta i aneksy do tej umowy, jeżeli zostały zawarte – w przypadku dzia-
łania wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER  
w zakresie poddziałania wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strate-
gii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność;
3. dokumenty potwierdzające umocowanie osób upoważnionych do 
podpisania umowy pożyczki, tj. uchwałę o wyborze, akt mianowania, 
nominację lub pełnomocnictwo/ upoważnienie osób uprawnionych do 
składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jed-
nostki samorządu terytorialnego;
4. opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty 
pożyczki;
5. w przypadku związku międzygminnego lub związku powiatów – 
uchwałę zgromadzenia związku w sprawie powołania zarządu i upoważ-
nienia zarządu do składania oświadczeń woli;
6. oświadczenie dotyczące podatku VAT211.

Przedstawiając powyższe dokumenty jednostka samorządu terytorial-
nego zapewnia Bank, że ma realną możliwość uzyskania pomocy finansowej  
w ramach PROW na lata 2014-2020. W szczególności umowa o przyznaniu 
pomocy z EFRROW gwarantuje to, że wniosek o przyznanie pomocy unijnej 
złożony przez jednostkę samorządu terytorialnego został oceniony pozytyw-
nie przez właściwy organ i działanie na sfinansowanie której pożyczkobiorca  
 

211  https://www.bgk.pl/samorzady/fundusze-i-programy/program-rozwoju-obszarow-wiejski 
ch-2014-2020/ [dostęp na dzień 07.06.2019 r.]
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ubiega się o środki kwalifikuje się do wsparcia w ramach PROW, a przewidy-
wane do poniesienia koszty są kwalifikowalne212. 

Ponadto jednostka samorządu terytorialnego składa do Banku Gospodar-
stwa Krajowego:

1. dokumenty rejestrowe, takie jak: a) zaświadczenie urzędu statystycz-
nego o nadaniu numeru identyfikacyjnego (REGON), b) zaświadczenie 
naczelnika urzędu skarbowego o nadaniu jednostce samorządu terytorial-
nego numeru identyfikacji podatkowej (NIP), c) statut gminy, powiatu 
lub ich związku albo pismo wskazujące dziennik urzędowy, w którym 
opublikowany został statut oraz jego zmiany, d) w przypadku związku 
międzygminnego lub związku powiatów – wypis z właściwego rejestru 
związków, e) aktualną decyzję o utworzeniu jednostki lub informację do-
tyczącą Rozporządzenia Rady Ministrów, w którym opublikowany jest 
dokument /datę wydania oraz numer, rok, pozycję publikacji dokumen-
tu w Dzienniku Ustaw;
2. arkusz danych osobowych dla osób wymienionych we wniosku o po-
życzkę oraz w Karcie Wzorów Podpisów, jak również innych osób upo-
ważnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego213.

Jeśli wniosek o przyznanie pożyczki nie spełnia któregokolwiek z określo-
nych wymagań, Bank Gospodarstwa Krajowego wzywa jednostkę samorządu 
terytorialnego do jego uzupełnienia w terminie wskazanym w wezwaniu. Nie 
później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku Bank 
Gospodarstwa Krajowego zawiera umowę pożyczki z jednostką samorządu te-
rytorialnego. Środki będące przedmiotem umowy pożyczki przekazywane są, 
zgodnie z ustalonym przez jednostkę harmonogramem wskazującym termin 
i wysokość rat pożyczki, na otwarty rachunek bankowy utworzony w Banku 
Gospodarstwa Krajowego do obsługi tej pożyczki214. Wskazać należy, iż Bank 

212  Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk 
nr 3365). Zob. https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/.../2296/drukisejmowe/3365.
pdf [dostęp na dzień 15.04.2019 r.].
213  https://www.bgk.pl/samorzady/fundusze-i-programy/program-rozwoju-obszarow-wiejski 
ch-2014-2020/ [dostęp na dzień 07.06.2019 r.]
214  Zaznaczyć należy, iż Bank Gospodarstwa Krajowego otrzymuje środki na pożyczki od bu-
dżetu państwa na podstawie zawartej umowy z ministrem właściwym do spraw finansów pu-
blicznych. Środki te przekazywane są na odrębny rachunek bankowy, prowadzony w Banku 
Gospodarstwa Krajowego, w terminach i wysokościach wynikających z zapotrzebowania na 
udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego pożyczek. Jednocześnie Bank Gospodarstwa 
Krajowego ma obowiązek do 15. dnia każdego miesiąca informować ministra właściwego do 
spraw finansów publicznych i ministra właściwego do spraw rozwoju wsi o stanie wykorzystania 
środków z pożyczek w poprzednim miesiącu.
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oprócz rachunku bankowego służącego obsłudze pożyczki otwiera jeszcze tzw. 
rachunek środków własnych przeznaczony do gromadzenia środków własnych 
jednostki samorządu terytorialnego, których celem jest pokrycie zobowiązań 
wynikających z umowy pożyczki. Zobowiązaniami tymi może być m.in. spła-
ta odsetek od wykorzystanej kwoty pożyczki, zapłata należności wobec Ban-
ku z tytułu prowizji od udzielonej pożyczki, opłat dotyczących prowadzenia 
rachunków oraz wykonanych (w imieniu pożyczkobiorcy) płatności na rzecz 
wykonawców, czy usługodawców. Środki zgromadzone na rachunku środków 
własnych podlegają oprocentowaniu według zmiennej stawki oprocentowania 
ogłaszanej w Tabelach oprocentowania środków na rachunkach bankowych 
prowadzonych w Banku Gospodarstwa Krajowego dla przedsiębiorców oraz 
innych klientów instytucjonalnych. Natomiast środki na rachunku pożyczki 
nie są oprocentowane.

Środki przekazane jednostce samorządu terytorialnego przez Bank mogą 
być wykorzystywane dopiero po przedłożeniu Bankowi harmonogramu prze-
kazywania transz pożyczki na pokrycie kosztów kwalifikowalnych związanych 
z realizacją działań dofinansowanych z EFRROW i zawartej umowy o przy-
znaniu pomocy. Harmonogram ten należy przedłożyć nie później niż w ter-
minie 30 dni przed miesiącem, w którym ma być dokonana wypłata pierwszej 
transzy pożyczki. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, że wskaźnik po-
ziomu współfinansowania operacji środkami EFRROW nie może przekro-
czyć 63,63% kosztów kwalifikowalnych215. Co więcej Bank z tytułu udziele-
nia pożyczki pobiera prowizję w wysokości 0,1% kwoty udzielonej pożyczki. 
Prowizja jest płatna przez pożyczkobiorcę w dniu uruchomienia przez bank 
pierwszej transzy pożyczki.

W celu uruchomienia pierwszej transzy pożyczki, jednostka samorządu 
terytorialnego ma obowiązek po pierwsze przedstawić Bankowi Gospodar-
stwa Krajowego:

1. umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji, jeżeli umowa nie 
została dostarczona wraz z wnioskiem;
2. faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości 
dowodowej;
3. dyspozycje poleceń przelewów z rachunku pożyczki i rachun-
ku środków własnych wystawione do dostarczonych faktur i innych 

215  Wynika to z rodzaju działań PROW, o których dofinansowanie stara się jednostka samo-
rządu terytorialnego. Zgodnie bowiem z rozporządzeniami wykonawczymi pomoc jest przyzna-
wana w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych.
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dokumentów księgowych, z zachowanym w nich udziałem środków po-
życzki nie wyższym niż określony w umowie o przyznaniu pomocy pozio-
mie dofinansowania;
4. indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego wskazującą 
na to, że jednostka samorządu terytorialnego może lub nie może odzy-
skać uiszczonego w związku z realizacją operacji podatku od towarów  
i usług (VAT).

Po drugie jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana zapewnić 
środki na rachunku bankowym będącym rachunkiem środków własnych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, będąca agencją 
płatniczą, dokonuje zwrotu kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez 
jednostkę samorządu terytorialnego w związku z realizowaną inwestycją, 
bezpośrednio na rachunek pożyczki prowadzony na rzecz jednostki samorządu 
terytorialnego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Termin spłaty pożycz-
ki wynosi 10 dni od dnia otrzymania środków od agencji płatniczej tytułem 
refundacji wydatków kwalifikowalnych. Natomiast termin ten wydłuża się do 
60 dni (od dnia otrzymania informacji o odmowie wypłaty środków z tytułu 
tej pomocy) w przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego nie otrzy-
ma refundacji z przyczyn nie leżących po jej stronie. W przypadku zaś, gdy 
agencja płatnicza odmówi refundacji, to jednostka samorządu terytorialnego 
będąca pożyczkobiorcą dokonuje spłaty pożyczki ze środków własnych wraz  
z odsetkami.

Pożyczka wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana nie-
należnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami li-
czonymi od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
wezwania do ich zwrotu. W takim przypadku jednostce samorządu terytorial-
nego nie przysługuje prawo do otrzymania wyprzedzającego finansowania na 
działania realizowane z udziałem środków EFRROW przez okres 3 lat, licząc 
od dnia stwierdzenia wykorzystania pożyczki niezgodnie z przeznaczeniem lub 
pobrania pożyczki nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Bank Gospodarstwa Krajowego dokonuje rozliczenia pożyczki w termi-
nie miesiąca od dnia całkowitej spłaty wraz z odsetkami lub zwrotu niewy-
korzystanej części pożyczki i informuje jednostkę samorządu terytorialnego  
o dokonanym rozliczeniu. Jednocześnie bank przekazuje informacje o rozlicze-
niu ministrowi do spraw finansów publicznych do 10. dnia miesiąca następu-
jącego po miesiącu, w którym dokonano rozliczenia pożyczki.
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Stwierdzić należy, iż dzięki pożyczce Banku Gospodarstwa Krajowego 
jednostki samorządu terytorialnego będą mogły szybciej rozpocząć realizację 
projektów EFRROW, nie czekając na refundację środków. Mimo, iż proce-
dura uzyskiwania pożyczki nie należy do najłatwiejszych i obwarowana jest 
koniecznością przedłożenia wielu dokumentów, to jest ona dobrym rozwiąza-
niem dla jednostek samorządu terytorialnego, które sprawnie chcą rozpocząć 
inwestycję konieczną dla rozwoju obszarów wiejskich. Jednostki samorządu 
terytorialnego decydując się na pożyczkę z budżetu państwa mogą liczyć na 
niewielkie oprocentowanie pożyczki, niską prowizję, a także szybką procedurę 
obsługi, bowiem zawarcie umowy pożyczki następuje w terminie miesiąca od 
dnia przedłożenia kompletu dokumentów. 

5.2. Zaliczka

Zgodnie z art. 45 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1698/2005, zwane dalej rozporządzeniem 1305/2013, beneficjenci 
wsparcia inwestycyjnego mogą zwracać się do właściwych agencji płatniczych 
o wypłatę zaliczki w wysokości do 50 % pomocy publicznej związanej z daną 
inwestycją, jeżeli taką możliwość przewiduje program rozwoju obszarów wiej-
skich216. W Polsce Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
przewiduje taką możliwość217. W przypadku jednostki samorządu terytorial-
nego zakres przyznania zaliczki jest bardzo wąski, ponieważ dotyczy jednego 
działania, tj. wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, 
z wyłączeniem pomocy wypłacanej w formie, o której mowa w art. 67 ust. 1 
lit. c rozporządzenia nr 1303/2013218.

Jednostka samorządu terytorialnego może starać się o zaliczkę na eta-
pie wnioskowania o dofinansowanie operacji, jak i po zawarciu umowy 
przyznania pomocy. Wniosek o przyznanie zaliczki składa się na formularzu 
umieszczonym na stronie internetowej samorządu województwa – w miejscu, 

216  Dz. Urz. UE  L 347/487.
217  Zgodnie z treścią PROW: beneficjent będzie miał możliwość ubiegania się o zaliczkę  
w działaniach: inwestycje w środki trwałe, przywracanie potencjału produkcji rolnej znisz-
czonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków 
zapobiegawczych, rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej (poddziałanie: rozwój przed-
siębiorczości), współpraca i LEADER.
218  W myśl tego artykułu dotacje i pomoc zwrotna mogą przyjmować formę m.in. kwot ryczał-
towych nieprzekraczających 100 000 EUR wkładu publicznego.
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w którym została zawarta umowa o przyznaniu pomocy, w terminie 30 dni 
od dnia zawarcia tej umowy. Wniosek należy złożyć osobiście lub za pośred-
nictwem poczty. W przypadku nadania przesyłki za pośrednictwem placów-
ki pocztowej operatora wyznaczonego, zaleca się, aby wniosek był wysyłany 
przesyłką rejestrowaną. O terminowości złożenia wniosku decyduje data 
złożenia dokumentu w siedzibie samorządu województwa lub dzień nada-
nia wniosku przesyłką rejestrowaną (tzw. data stempla pocztowego) lub jeśli 
wniosek był składany przesyłką kurierską za dzień złożenia wniosku uznaje się 
datę wpływu do jednostki wdrażającej przyznającej zaliczkę. Wniosek zawiera  
w szczególności: siedzibę i adres beneficjenta, datę zawarcia i numer umowy  
o przyznaniu pomocy, wysokość wnioskowanej zaliczki. Rozpatrzenie wnio-
sku o zaliczkę odbywa się w urzędzie marszałkowskim właściwym ze względu 
na siedzibę samorządu województwa na terenie, którego znajduje się gmina, 
powiat lub województwo wnioskujące o fundusze unijne. 

Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego wnioskowała o zaliczkę po za-
warciu umowy o przyznanie pomocy, jednakże nie dotrzymała 30-dniowego 
terminu na jego złożenie lub jeśli wniosek o udzielenie zaliczki nie zawiera nie-
zbędnych informacji i nie można ich ustalić na podstawie posiadanych danych, 
to samorząd województwa pozostawia wniosek bez rozpatrzenia, informując 
gminę, powiat lub województwo o przyczynach pozostawienia wniosku bez 
rozpatrzenia oraz pouczając go o prawie do wniesienia skargi do sądu admi-
nistracyjnego. Podkreślić należy, iż jednostka samorządu terytorialnego może 
starać się o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o zaliczkę składając 
prośbę o jego przywrócenie wraz z uprawdopodobnieniem, że uchybienie ter-
minu nastąpiło bez jej winy, w terminie 21 dni od dnia ustania przyczyny 
uchybienia terminu. Należy zauważyć, iż jest to termin trzykrotnie dłuższy 
niż termin określony w k.p.a. Jeżeli zaś wniosek o przyznanie zaliczki zawie-
ra inne braki formalne, to samorząd województwa wzywa gminę, powiat lub 
województwo do usunięcia braków, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 
doręczenia wezwania, pouczając go o tym, że nieusunięcie tych braków we 
wskazanym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia oraz 
o prawie do wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Termin ten odpo-
wiada najkrótszemu terminowi wskazanemu w k.p.a.219 Poprawiony wniosek 
 

219  Zgodnie z art. 64 § 2 k.p.a. jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych  
w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, 
nie krótszym niż 7 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie 
podania bez rozpoznania.
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oraz brakujące dokumenty jednostka samorządu terytorialnego dostarcza na 
adres określony w wezwaniu. 

Na etapie podpisywania wniosku o udzielenie zaliczki jednostka samo-
rządu terytorialnego przyjmuje do wiadomości, że w przypadku ustalenia na 
etapie ubiegania się o zaliczkę poważnej niezgodności w przedstawionej do-
kumentacji lub przedstawienia fałszywych dowodów złożonych w celu otrzy-
mania wsparcia lub niedostarczenia niezbędnych informacji w wyniku zanie-
dbania, wsparcia odmawia się lub cofa się je w całości, a jednostka samorządu 
terytorialnego zostaje wykluczona z takiego samego środka lub rodzaju opera-
cji w roku kalendarzowym, w którym stwierdzono niezgodność oraz w kolej-
nym roku kalendarzowym, zgodnie z art. 35 ust. 5 oraz ust. 6 rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełnia-
jącego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013  
w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warun-
ków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mają-
cych zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności220. 

Samorząd województwa ma 30 dni, od dnia złożenia przez jednostkę 
samorządu terytorialnego wniosku o udzielenie zaliczki, aby poinformować 
pisemnie o terminie zawarcia umowy zmieniającej umowę o przyznaniu po-
mocy (aneks) albo o przyczynach odmowy udzielenia zaliczki. W przepisach 
prawnych brak jest określenia charakteru prawnego tej informacji. „Informa-
cja” o terminie zawarcia umowy zmieniającej umowę o dofinansowanie jed-
nocześnie przyznającej zaliczkę lub o przyczynach odmowy udzielenia zaliczki 
nie wskazuje na władczy charakter tego rozstrzygnięcia. Wydaje się, że jest to 
akt administracyjny, który ma charakter indywidualny i zewnętrzny, ale nie 
jest decyzją administracyjną, czy postanowieniem. Czynności o charakterze 
administracyjnym w formie aktu dotyczącego uprawnień oraz w formie decy-
zji administracyjnej, czy postanowienia nie różnią się w istotny sposób co do 
ochrony procesowej. W związku z powyższym informacja samorządu woje-
wództwa może być zaskarżona do sądu administracyjnego w trybie art. 3 § 2 
pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi221.  

Zaliczka jest udzielana jednostkom samorządu terytorialnego w wysoko-
ści nie większej i na okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla prawidłowej 

220  Dz. Urz. UE L 181.
221  Dalej p.p.s.a.
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realizacji operacji. Może być wypłacana jednorazowo lub częściami. Terminy, 
wysokość i sposób wypłaty określony jest w umowie o przyznaniu pomocy. 
Co ciekawe, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie zaliczki, 
obliczanie i oznaczanie terminów w toku postępowania o wypłatę zaliczki, na-
stępuje zgodnie z przepisami art. 110-116 k.c. Natomiast całe postępowanie 
zaliczkowe ma charakter raczej administracyjny, niż cywilnoprawny. Dlaczego 
więc instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie zaliczki odsyła do przepi-
sów k.c., a nie do przepisów k.p.a.? Na to pytanie trudno jednoznacznie odpo-
wiedzieć, biorąc też pod uwagę fakt, iż instrukcja wypełniania nie jest aktem 
prawa powszechnie obowiązującego, tylko stanowi instrument ułatwiający 
uzupełnianie wniosku o przyznanie zaliczki.

Zaliczka jest przekazywana na wyodrębniony rachunek bankowy jednost-
ki samorządu terytorialnego przeznaczony do obsługi tej zaliczki. Wraz z wnio-
skiem o zaliczkę jednostka musi przedłożyć dokument, który wskazuje nie-
zbędne dane do wykonania przelewu, tj. nazwę posiadacza rachunku, nazwę 
banku, w którym prowadzony jest rachunek bankowy, numer oddziału oraz 
nazwę miejscowości, w której znajduje się siedziba oddziału banku, a także 
oczywiście numer rachunku bankowego. Tym dokumentem może być:

- zaświadczenie będące oryginałem z banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, wskazujące numer rachunku bankowego 
lub rachunku prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo- 
kredytową, na który mają być przekazane środki finansowe lub

- kopia poświadczona za zgodność z oryginałem umowy z bankiem lub 
spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową na prowadzenie rachunku 
bankowego lub rachunku prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczęd-
nościowo-kredytową  lub część umowy, pod warunkiem, że ta część będzie 
zawierać dane niezbędne do dokonania przelewu środków finansowych.  
W przypadku, jeśli w w/w umowie będzie wyszczególniony więcej niż 
jeden numer rachunku bankowego, konieczne jest jeszcze oświadczenie 
jednostki samorządu terytorialnego będącej beneficjentem, iż jest to ra-
chunek, na który mają być przekazane środki finansowe lub

- oświadczenie jednostki samorządu terytorialnego o innym numerze ra-
chunku bankowego prowadzonego w banku lub rachunku prowadzonego  
w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który mają być 
przekazane środki finansowe lub

- inny dokument będący oryginałem lub kopią poświadczoną za zgodność 
z oryginałem z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
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świadczący o aktualnym numerze rachunku bankowego lub rachunku 
prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, pod 
warunkiem, że będzie on zawierał dane niezbędne do dokonania przele-
wu środków finansowych.

Nadmienić należy, iż zgodność z oryginałem powyższych dokumen-
tów powinien potwierdzić upoważniony pracownik instytucji wdrażającej, 
podmiot, który wydał dokument, notariusz albo pełnomocnik będący radcą 
prawnym albo adwokatem.

Zgodnie z art. 111 rozporządzenia nr 1306/2013 informacja o wysokości 
przyznanej pomocy z publicznych środków finansowych, w tym dane jednost-
ki samorządu terytorialnego oraz przyznana kwota zaliczki z tytułu przyznanej 
pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020 zostają opublikowane na stro-
nie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Niezależnie od tego, czy beneficjentem jest osoba fizyczna, czy też jed-
nostka samorządu terytorialnego, którą możemy postrzegać jako podmiot 
godny zaufania publicznego, konieczne jest zastosowanie instrumentów ma-
jących na celu zabezpieczenie zaliczki. Jednostce samorządu terytorialnego 
zostanie bowiem wypłacona zaliczka dopiero po ustanowieniu i wniesieniu 
przez nią zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązania wynikającego  
z umowy o przyznaniu pomocy. 

Zabezpieczenie zaliczki jest ustanawiane w wysokości odpowiadającej 
100% kwoty zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie. Wynika to  
z treści art. 63 rozporządzenia 1305/2013, w myśl którego „wypłacenie zalicz-
ki podlega ustanowieniu gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji od-
powiadającej 100% kwoty zaliczki. W przypadku beneficjentów publicznych 
zaliczki wypłaca się gminom, władzom regionalnym i ich stowarzyszeniom,  
a także podmiotom prawa publicznego”. Jeśli wypłata zaliczki następuje 
w transzach, zabezpieczenie jest ustanawiane w wysokości odpowiadającej 
kwocie wypłacanej transzy zaliczki. 

Formami zabezpieczenia zaliczki są: poręczenie bankowe, gwarancja ban-
kowa, gwarancja ubezpieczeniowa, weksel z poręczeniem wekslowym banku 
i zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa. 
Gmina, powiat lub województwo mogą zabezpieczyć wykonanie działania 
wynikającego z PROW jedną z powyższych form lub kilkoma na raz. Forma 
zabezpieczenia określana jest w momencie zawierania umowy (jeśli o zalicz-
kę jednostka samorządu terytorialnego występowała już na etapie wniosku 
o dofinansowanie) lub zmiany umowy (jeśli o zaliczkę jednostka samorządu 
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terytorialnego  występowała po podpisania umowy o dofinansowanie). Samo-
rząd województwa honoruje jedynie zabezpieczenia w formie gwarancji wy-
stawione przez instytucje finansowe upoważnione do gwarantowania długu, 
które zawarły z ARiMR umowę o współpracy i w związku z tym posiadają nu-
mer nadany w prowadzonym przez Agencję rejestrze instytucji finansowych222.  
Lista gwarantów upoważnionych do gwarantowania długu celnego jest do-
stępna na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, natomiast Rejestr 
Upoważnionych Gwarantów, które zawarły z ARiMR umowę o współpracy 
jest dostępny na stronie internetowej Agencji. Gwarancja jest udzielona jedy-
nie na rzecz ARiMR i jest nieprzenoszalna.

Istotne jest to, że dokument dotyczący ustanowienia gwarancji zaliczko-
wej nie należy składać wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy lub wnioskiem 
o przyznanie zaliczki. Informacja o konieczności i terminie złożenia tego doku-
mentu zostanie przekazana wraz z pismem zapraszającym jednostkę samorządu 
terytorialnego na podpisanie aneksu do umowy przyznania pomocy lub po 
prostu umowy. 

W ramach udzielanego zabezpieczenia wypłaty zaliczki w formie gwa-
rancji, gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie, bezwarunkowo i bezzwłocznie 
do zapłaty na rzecz ARiMR każdej kwoty, do wysokości maksymalnej kwo-
ty gwarantowanej, na pierwsze pisemne jej żądanie, w którym znajduje się 
oświadczenie, że jednostka samorządu terytorialnego będąca beneficjentem nie 
wywiązała się ze swoich zobowiązań, których wykonanie zabezpieczał dostar-
czony dokument prawnego zabezpieczenia. Żądanie Agencji będzie wysyłane 
na adres gwaranta wskazany we wzorze gwarancji zaliczkowej. Dlatego też 
gwarant jest zobowiązany powiadomić ARiMR o wszelkich zmianach adre-
su w terminie 14 dni od zajścia takiej zmiany. Gwarant zobowiązuje się do 
zapłaty żądanej sumy w terminie nieprzekraczalnym 30 dni od dnia otrzy-
mania żądania zapłaty. Gwarant i jednostka samorządu terytorialnego będąca 
wnioskodawcą gwarancji ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania 
objęte gwarancją. 

Gwarant, na wniosek jednostki samorządu terytorialnego będącej wnio-
skodawcą gwarancji i za zgodą ARiMR lub właściwego podmiotu wdrażające-
go, może zwiększyć lub zmniejszyć wartość gwarancji pojedynczej zgodnie ze 
zmianami wynikającymi z umowy zmieniającej umowę o przyznaniu pomocy 
(tj. aneksu), poprzez przedłożenie nowej gwarancji lub aneksu do gwarancji. 

222  Art. 23 ust. 1 ustawy o ARiMR.
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Gwarancja wygasa w trzech przypadkach. Po pierwsze, jeśli ARiMR 
przed upływem terminu ważności gwarancji, nie zgłosiła żądania zapłaty. 
Po drugie,  zrealizowane świadczenia gwaranta osiągną maksymalną kwotę 
gwarantowaną. Po trzecie zaś, przed terminem wygaśnięcia gwarancji nastąpi 
zwrot oryginału gwarancji.

Jednostka samorządu terytorialnego zwraca gwarancję niezwłocznie po 
upływie terminu jej ważności, jednakże zobowiązanie z tytułu gwarancji wy-
gasa również z upływem terminu jej ważności, mimo niezwrócenia jej gwa-
rantowi za pośrednictwem gminy, powiatu, czy województwa. Spory z tytułu 
gwarancji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby ARiMR.

Dokument prawnego zabezpieczenia poddany jest ocenie formalnej 
i merytorycznej. Jest badany pod kątem tego, czy został właściwie określo-
ny rodzaj zabezpieczenia, odpowiednio wskazane działanie PROW, termin 
obowiązywania, czy zabezpieczenie odpowiada 100 % wnioskowanej kwoty 
zaliczki, a przede wszystkim to, czy został wystawiony przez właściwą instytu-
cję finansową. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub nieprawidłowości 
jednostka samorządu terytorialnego zostanie wezwana do uzupełnienia bra-
ków lub wyjaśnień. W regulacjach prawnych odnoszących się do zaliczki, brak 
jest wskazania, w jakim terminie powinna zostać wezwana. Stwierdzić należy, 
iż gmina, powiat, czy województwo powinny dokonać poprawy dokumentu 
niezwłocznie, bowiem warunkiem wypłaty zaliczki jest złożenie prawidłowe-
go dokumentu zabezpieczenia. 

Jednostka samorządu terytorialnego ustanawia zabezpieczenie na okres 
od dnia wystawienia dokumentu, który potwierdza ustanowienie zabezpie-
czenia zaliczki do dnia wskazanego w umowie o dofinansowanie jako dzień 
złożenia wniosku o płatność, biorąc pod uwagę również okres niezbędny do 
rozliczenia zaliczki nie krótszy niż 4 miesiące.

Jednostka samorządu terytorialnego rozlicza zaliczkę wykazując we 
wniosku o płatność wydatki kwalifikowalne oraz pomniejszając o zaliczkę 
kwotę, która ma zostać wypłacona albo po prostu zwracając zaliczkę na ra-
chunek bankowy wskazany przez agencję płatniczą. Warunkiem rozliczenia 
zaliczki jest jej wykorzystanie na cele szczegółowe, o których mowa w części  
6 załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014  
z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
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Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)223, na które została udzielona.  
W przypadku jednostki samorządu terytorialnego i działania dot. wsparcia dla 
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER byłby to cel polegający na 
wspieraniu lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich224.

ARiMR prowadzi postępowanie odnośnie zwrotu nienależnie pobranej 
kwoty pomocy. Jeśli jednostka samorządu terytorialnego wykorzysta zalicz-
kę niezgodnie z przeznaczeniem lub zaliczka zostanie pobrana nienależnie lub  
w nadmiernej wysokości, to podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości 
określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania za-
liczki, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do jej zwrotu. 

Wnioski

Jednostki samorządu terytorialnego są aktywnym uczestnikiem rynku 
finansowego. Jako podmioty sektora finansów publicznych posiadają własne 
przewidziane przepisami prawa dochody. Część z tych dochodów może sta-
nowić wkład własny niezbędny dla realizacji przedsięwzięć dofinansowanych 
ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Wkład własny musi, co do zasady, wynosić 36,37% poniesionych 
kosztów. Są to tzw. koszty niekwalifikowalne, których Unia Europejska nie 
zwraca. Istotne jest to, że środki pomocowe wypłacane są na zasadzie refunda-
cji wcześniej poniesionych kosztów. Oznacza to, że jednostki samorządu tery-
torialnego muszą zebrać całość środków finansowych (100%), aby móc zreali-
zować przedsięwzięcie EFRROW. Dopiero po realizacji tego przedsięwzięcia 
i dopełnieniu wszystkich nałożonych na nie obowiązków zwracane są koszty 
w wysokości 63,63% (są to tzw. koszty kwalifikowalne). W związku z tym, iż 
zadania PROW 2014-2020 wykonywane są w dłuższej perspektywie czasowej, 
ważne są plany finansowe o długo-, średnio- i krótkookresowym charakterze, 
które uwzględnią chęć, zamiar i możliwość wykonania operacji EFRROW.  
Planowanie finansowe stanowi więc niezbędny aspekt gospodarczego rozwoju 
obszarów wiejskich w Polsce. 

Instrumentem wieloletniego planowania finansowego w jednostkach 
samorządu terytorialnego jest wieloletnia prognoza finansowa. Wieloletnia 
prognoza finansowa z założenia jest dokumentem strategicznym, który po-
zwala ocenić stopień rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, a także jej 

223  Dz. Urz. UE L 227.
224  Cel ten jest również zgodny z art. 5 ust. 6 lit. b rozporządzenia 1305/2013.
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możliwości finansowe. W związku z tym, iż przedsięwzięcia dofinansowa-
ne ze środków unijnych mają charakter wieloletni, muszą zostać wykazane  
w wieloletniej prognozie finansowej. Jest to istotne z punktu widzenia absorp-
cji funduszy europejskich, ponieważ może stanowić dowód na zapewnienie 
środków finansowych dla prawidłowej realizacji projektu EFRROW. Wie-
loletnia prognoza finansowa, jak jej sama nazwa wskazuje, ma charakter pro-
gnozy, pewnych przewidywań. Jest to plan działań finansowych na przyszłość. 
Dzięki prognozie jednostka samorządu terytorialnego ma możliwość przewi-
dzenia, jakie kwoty może przeznaczyć na wykonywanie określonych zadań,  
w tym jakie kwoty może przeznaczyć na projekty EFRROW. 

Najważniejszym planem finansowym, na którym opiera się gospodar-
ka finansowa gminy, powiatu, czy województwa jest budżet. Budżet jest na-
rzędziem zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego. Budżet 
składa się z czterech części: dochodów (dochody własne, subwencje, dotacje, 
pozostałe dochody), wydatków (na zadania własne, zlecone, współfinansowa-
ne ze środków Unii Europejskiej, obsługę długu), przychodów (ze sprzedaży 
papierów wartościowych, kredytów, pożyczek, prywatyzacji majątku i inne) 
oraz rozchodów (spłata kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych 
i inne). Z punktu widzenia funduszy europejskich najważniejszą część budże-
tu stanowią dochody. Od wielkości dochodów zależy, czy jednostka samorzą-
du terytorialnego będzie mogła podjąć inwestycję PROW. 

Jednym z rodzajów dochodów niezbędnych jako wkład własny dla 
projektu dofinansowanego z  EFRROW są dochody z mienia samorządo-
wego pozyskiwane przede wszystkim w wyniku gospodarczego wykorzysty-
wania tego mienia. Jednostka samorządu terytorialnego pozyskuje dochody 
z mienia z tytułu m.in. umów dzierżawy nieruchomości, użytkowania wie-
czystego, najmu lokali użytkowych, sprzedaży nieruchomości itp. Starając się  
o unijne dofinansowanie gmina, powiat i województwo muszą samodzielnie 
zdecydować, które dochody z mienia samorządowego będą stanowić wkład 
własny w projekt EFRROW. Angażując się bowiem w działanie PROW, 
biorą pod uwagę cel, na który dany składnik mienia zostanie wykorzysta-
ny. Oprócz zasady samodzielności w zarządzaniu mieniem samorządowym 
służącym rozwojowi obszarów wiejskich, istotna jest również zasada szcze-
gólnej staranności dotycząca wykonania zobowiązania podjętego w ramach 
PROW. Jednostki samorządu terytorialnego w ramach szczególnej staran-
ności są zobowiązane dbać o prawidłowe wykonywanie zadań PROW oraz  
o środki publiczne przekazane na wykonywanie tych zadań. Wymóg szczegól-
nej staranności łączy się z koncepcją dobrego gospodarza, w której jednostka 
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samorządu terytorialnego gospodaruje mieniem służącym do zaspokajania in-
teresów wspólnoty samorządowej. 

Największym beneficjentem pomocy unijnej są gminy. Jednym z instru-
mentów prawnych oddolnie wspierających budżety gmin, zwłaszcza gmin 
wiejskich i miejsko-wiejskich są podatki lokalne, przede wszystkim podatek 
rolny oraz podatek od nieruchomości. Wysokość podatków lokalnych, a co za 
tym idzie wielkość dochodów własnych, które mogą stanowić wkład do przed-
sięwzięcia dofinansowanego ze środków z EFRROW, w dużej mierze zależy 
od władz samorządowych. Jednocześnie sam ustawodawca może przyczynić 
się do lepszej efektywności podatkowej gmin, nowelizując obecnie obowiązu-
jącą ustawę o podatku rolnym z 1984 r. lub uchwalając nową, wprowadzającą 
rozwiązania mające na celu pozyskiwanie jak największej wysokości podatku, 
przy jednoczesnym jak najlepszym dostosowaniu do realiów społecznych, eko-
nomicznych i środowiskowych obszarów wiejskich. 

Wydatki ponoszone przez beneficjentów w związku z projektem współ-
finansowanym z EFRROW muszą być zgodne z zasadą konkurencyjności. 
Ważne jest to, że wartość realizacji zadania musi przekraczać 20 000 zł net-
to. Zasada konkurencyjności nakłada na gminę, powiat, czy województwo 
obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadania 
PROW, uwzględniającego stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Jednostka samorządu terytorialnego prawidłowo przeprowadzi 
wybór wykonawcy, jeżeli: właściwie przygotuje zapytanie ofertowe, odpowied-
nio upubliczni zapytanie ofertowe oraz dokona wyboru najkorzystniejszej ofer-
ty. Wydatki poniesione z naruszeniem zasady konkurencyjności mogą zostać 
uznane za niekwalifikowalne w całości lub w części, w zależności od wagi tego 
naruszenia. Oznacza to, że gmina, powiat i województwa nie otrzymają refun-
dacji poniesionych wydatków i będą musiały je pokryć ze środków, które były 
przeznaczone na wykonanie innych zadań. Dlatego też jednostki samorządu 
terytorialnego powinny zachować szczególną ostrożność przy przeprowadza-
niu postępowania ofertowego.

Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynika, jaka wysokość 
środków zostanie przeznaczona na realizację zadań PROW w danym roku bu-
dżetowym, a jaka wysokość środków zostanie wykorzystana na rozpoczęcie lub 
dokończenie innych podjętych w tym roku zadań. Wszystkie wartości ujęte  
w budżecie muszą wskazywać, że realizacja projektu EFRROW nie dopro-
wadzi do utraty płynności finansowej jednostki samorządu terytorialnego. 
Jednostka samorządu terytorialnego angażując się w projekt dofinansowany  
z EFRROW musi przeanalizować również alternatywne sposoby spłaty długu. 
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Jeśli okaże się, że środki budżetowe nie będą wystarczające, to gmina, powiat, 
województwo muszą ustalić, czy będą mogły sięgnąć do innych instrumentów 
prawnych np. kredytu, czy pożyczki, rozwiązujących ten problem. Poza tym 
już na etapie wnioskowania i zawierania umowy o dofinansowanie projektu 
EFRROW jednostki samorządu terytorialnego mogą liczyć na wsparcie ze 
strony państwa. Otóż mogą one otrzymać środki z budżetu państwa w formie 
preferencyjnej pożyczki lub zaliczki, które udzielane są na finansowanie kosz-
tów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji ze środków EFR-
ROW. Jest to tzw. finansowanie wyprzedzające, które pozwala jednostkom 
samorządu terytorialnego na szybsze i sprawniejsze podjęcie przedsięwzięć 
PROW. 
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Gmina, powiat i województwo, na podstawie samorządowych ustaw 
ustrojowych, zostały zobowiązane do wykonywania zadań, które mają za-
pewnić wspólnocie samorządowej jak najlepsze warunki bytowania. Jednym  
z podstawowych problemów dla funkcjonowania samorządu terytorialnego  
w Polsce jest ograniczoność środków finansowych w stosunku do nałożonych 
zadań. Realizowanie wszystkich przedsięwzięć z budżetu jednostki samorzą-
du terytorialnego nie jest do końca możliwe, zwłaszcza w przypadku gmin 
wiejskich, czy gmin miejsko-wiejskich. Dlatego też coraz częściej jednostki 
samorządu terytorialnego sięgają po środki pieniężne pochodzące z Unii Eu-
ropejskiej. Fundusze unijne stanowią dodatkowe źródło finansowania zadań 
podejmowanych przez gminę, powiat i województwo. Mają one charakter po-
mocniczy lub uzupełniający, wspierający rozwój obszarów wiejskich w Polsce.

Rozwój obszarów wiejskich zależy przede wszystkim od właściwego rozdys-
ponowania przyznanych środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jednostki samorządu terytorialnego mogące 
stać się beneficjentami działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 powinny podejść do problematyki wykorzystywania środków 
unijnych wieloetapowo, tj. dokonać wielu analiz m.in. organizacyjnych, insty-
tucjonalnych, środowiskowych, ekonomiczno-finansowych i zastanowić się, 
czy podejmowane przez nich przedsięwzięcie będzie opłacalne z perspektywy 
finansowej, jak i przyszłych korzyści dla społeczności. To mieszkańcy jedno-
stek samorządu terytorialnego z mocy prawa tworzą wspólnotę samorządową, 
a ich obecność na danym terytorium stanowi warunek sine qua non istnie-
nia jednostki samorządu terytorialnego. W związku z tym gmina, powiat, czy 
województwo są zobowiązane do identyfikowania potrzeb ludności wiejskich 
i wskazywania priorytetów rozwojowych określonego terytorium. 

Warto zwrócić uwagę na to, że beneficjentem niektórych działań PROW 
mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty z nimi 
związane, jak np. związek międzygminny, czy spółka handlowa z ich udziałem, 
a o dofinansowanie niektórych działań może ubiegać się zarówno samorząd te-
rytorialny, jak i osoby fizyczne np. rolnicy. Ma to swój związek z charakterem 
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proponowanych działań. Wśród działań PROW, których beneficjentem mogą 
być jednostki samorządu terytorialnego, najwięcej skierowanych jest do gminy. 
Wynika to z tego, że podstawowym celem gminy jest zaspokajanie potrzeb 
wspólnoty określonego terytorium, dlatego też gmina jako podmiot będący 
najbliżej obywatela posiada najwięcej możliwości skorzystania ze środków 
EFRROW. Zwrócić uwagę należy na to, że teoretycznie każda gmina będzie 
mogła ubiegać się o dofinansowanie, ale rozporządzenia określające warunki  
i tryb przyznawania pomocy oraz wypłaty pomocy finansowej mogą wskazywać, 
że podejmowane przedsięwzięcie ma być realizowane na obszarze należącym 
do gminy wiejskiej, gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących 
powyżej 5 000 mieszkańców lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości 
liczących powyżej 5 000 mieszkańców. W praktyce więc, w przypadku takiego 
zastrzeżenia umieszczonego w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi, to jedynie gmina wiejska, a także gmina miejsko-wiejska (lub ewen-
tualnie gmina miejska) o określonej liczbie ludności będą mogły wnioskować  
o pomoc unijną. Jest to spowodowane tym, że polityka rozwoju obszarów 
wiejskich nakierowana jest na obszary małe, zapóźnione, a nie dobrze rozwi-
nięte i bogate. Inwestycje na obszarach wiejskich dofinansowane ze środków  
EFRROW mają wymiar przede wszystkim lokalny, ale również w pewnym za-
kresie wymiar regionalny, krajowy i europejski, ponieważ inwestycje te zwięk-
szają konkurencyjność polskich regionów, ale również poprawiają sytuację 
Polski na tle innych państw w Europie.

Jednostki samorządu terytorialnego, ze względu na zakres nałożonych na 
nie zadań publicznych, można zakwalifikować jako beneficjentów o szczegól-
nym znaczeniu dla realizacji polityki rozwoju obszarów wiejskich. Po pierwsze, 
są to podmioty, które wypełniają funkcje publiczne. Po drugie, tylko samo-
rząd terytorialny może zagwarantować rozwiązywanie problemów występują-
cych na obszarach wiejskich w postaci prymatu interesu ogólnospołecznego 
nad indywidualnym. Wynika to z natury samorządu będącego gospodarzem 
na własnym terenie. Po trzecie, jednostki samorządu terytorialnego angażują 
w działania PROW środki publiczne, które mają służyć wspólnocie samorzą-
dowej. Każda inwestycja wymaga bowiem wkładu własnego. Przepisy prawa 
nie wskazują wprost, które środki finansowe będące w dyspozycji gminy, po-
wiatu czy województwa mogą zostać wykorzystane dla realizacji operacji, która 
będzie współfinansowana ze środków EFRROW.

Warunkiem skutecznej realizacji polityki rozwoju obszarów wiejskich, 
której notabene ustawodawca nie zdefiniował, są właściwie ustanowione 
konstrukcje i regulacje prawne. Jednostka samorządu terytorialnego jako 
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beneficjent wsparcia unijnego powinna mieć zagwarantowany odpowiedni 
poziom ochrony prawnej. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia ryzyka 
zarządzania środkami publicznymi będącymi w posiadaniu samorządu tery-
torialnego. Natomiast w obecnym stanie prawnym wypłata kwoty pomocy 
unijnej uzależniona jest od dostępnych środków pieniężnych na rachunku 
bankowym instytucji płatniczej. Takie rozwiązanie stanowi zagrożenie dla sys-
temu finansowego gminy, powiatu i województwa, będących beneficjentami 
funduszy europejskich, ponieważ muszą zapewnić sobie płynność środków aż 
do momentu ich wypłaty przez instytucję płatniczą. Jest to bardzo utrudnione 
dla samorządów terytorialnych, które borykają się z kłopotami finansowymi. 
Jednocześnie jednostka samorządu terytorialnego nie będzie mogła dochodzić 
odsetek za opóźnienie w wypłaceniu środków z EFRROW. Skoro w założeniu 
strony umowy o dofinansowanie są równorzędne (przynajmniej formalnie), 
to dlaczego beneficjent w przypadku niedopełnienia określonych obowiązków 
jest zobowiązany zwrócić środki pobrane wraz z odsetkami, a instytucja płatni-
cza w przypadku opóźnienia w wypłaceniu środków, nie ma obowiązku zapła-
ty należnych odsetek? W takim stanie rzeczy należałoby postulować o to, aby 
ustawodawca ujednolicił te zasady i zagwarantował beneficjentom możliwość 
dochodzenia odsetek za opóźnienie w związku z brakiem wypłaty pomocy 
unijnej w określonym terminie.

Unijna i polska polityka rozwoju obszarów wiejskich ma zasadniczy 
wpływ na kierunki wykorzystania funduszy unijnych na określone działania 
mające związek z rozwojem obszarów wiejskich. Działania PROW, które 
mogą podjąć jednostki samorządu terytorialnego, wpływają na wielofunkcyj-
ny rozwój obszarów wiejskich, ponieważ dotyczą inwestycji o różnorodnych 
charakterze. Są to inwestycje: 

a) w podstawowe usługi na obszarach wiejskich, jak np. budowa oczysz-
czalni ścieków, kanalizacji, wodociągów, dróg lokalnych; 
b) w odnowę wsi, jak np. budowa obiektów kultury, świetlic, odnowa 
zabytków; 
c) porządkujące użytkowanie ziemi, jak np. scalanie gruntów; 
d) oddziaływujące na strukturę ziemi, jak np. poprawa żywotności lasów; 
e) podnoszące wiedzę w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycz-
nych, także z  wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. 

W czasie wykonywania zadań przez samorząd terytorialny modernizu-
jących obszary wiejskie w kierunku ich wielofunkcyjnego rozwoju następu-
je racjonalizacja gospodarki wodnej, ochrona środowiska przyrodniczego 
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i kształtowanie krajobrazu, a także zwiększanie walorów rekreacyjnych  
i wypoczynkowych. Dobra publiczne są efektem końcowym wykonywanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego zadań. Są to więc dobra publiczne 
o charakterze społecznym, środowiskowym, kulturowym, czy ekonomicznym. 
Wspomnieć należy, iż wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich może być 
realizowany zarówno przez działania samorządu terytorialnego, jak również 
przez działania rolników, którzy modernizując gospodarstwa rolne i stosując 
rolnictwo ekologiczne, podnoszą jakość produkcji rolnej i wpływają pozytyw-
nie na środowisko naturalne, a także dzięki środkom unijnym coraz częściej 
podejmują działalność pozarolniczą. 

Zasada dóbr publicznych realizowanych przez samorząd terytorialny ma 
swoje konstytucyjne umocowanie, ponieważ zgodnie z art. 166 ust. 1. Konsty-
tucji RP jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek wykonywać za-
dania publiczne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorzą-
dowej. Samorząd terytorialny jest przejawem demokracji lokalnej. Mieszkańcy 
oczekują od gminy, powiatu, czy województwa efektów np. w postaci dobrej 
jakości dróg publicznych, utrzymania czystości i porządku, czy zagospodaro-
wania zieleni. Jeśli samorząd terytorialny działa efektywnie i wspólnota jest 
zadowolona z jego działań, to znaczy, że zapewnia wystarczającą podaż dóbr 
publicznych.

Zaspokajając zbiorowe potrzeby mieszkańców, jednostki samorządu tery-
torialnego wykonują zadania własne i zadania zlecone, lecz to zadania własne 
będą miały najbardziej doniosłe znaczenie w kontekście dostarczania dóbr pu-
blicznych. Analizując działania PROW, stwierdzić należy, iż gmina, powiat, 
czy województwo uzyskując dofinansowanie na realizację tych działań tym sa-
mym wykonują zadania własne narzucone im przez ustawodawcę. Oczywiście 
przypomnieć należy, iż tylko w odniesieniu do gminy, ustawodawca posługuje 
się sformułowaniem zadań własnych, co nie oznacza, że powiat i województwo 
takich zadań nie wykonują. Dostarczanie dóbr publicznych przez samorząd te-
rytorialny wpisuje się w pojęcie gospodarki komunalnej obejmującej wykony-
wanie zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące  
i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadcze-
nia usług powszechnie dostępnych.

Nie istnieje rynek usług dotyczących dóbr publicznych. Możemy zatem 
powiedzieć, że „produkowane” przez samorząd terytorialny dobra publiczne 
nie mają ceny. Wymykają się one mikroekonomicznym kryteriom wartościowania, 
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których wyznacznikiem jest zysk i wydajność 1. Warto zwrócić uwagę na to, że 
dobro publiczne może mieć też niematerialny wymiar w postaci dobrego pra-
wa stanowionego przez gminę, powiat, czy województwo.

Właściwie prowadzona polityka rozwoju obszarów wiejskich przez samo-
rząd terytorialny sprzyja dostarczaniu dóbr publicznych, z których będzie mo-
gło korzystać teraźniejsze, jak i przyszłe pokolenie. Jest to zgodne z pożądanym 
zrównoważonym rozwojem występującym na obszarach wiejskich. Jednakowo 
ważne jest rozwijanie poczucia odpowiedzialności za ochronę dóbr publicz-
nych zarówno wśród jednostek samorządu terytorialnego, jak również wśród 
mieszkańców wspólnoty. 

Zaznaczyć należy, iż jednostki samorządu terytorialnego nie mają praw-
nego obowiązku podejmowania działań zaproponowanych dla nich w PROW. 
Jest to dla nich szansa na podjęcie inwestycji, a zarazem możliwość wykona-
nia zadania własnego, a nie konieczność. Procedurę dofinansowania w ramach 
EFRROW można podzielić na trzy fazy: aplikacyjną, realizacyjną oraz rozli-
czenia i ewaluacji. Efektem końcowym zrealizowanego przedsięwzięcia jest do-
starczenie wspólnocie samorządowej dobra publicznego. Jednostka samorządu 
terytorialnego chcąc dostarczyć dobra publiczne musi uwzględnić konieczność 
właściwego planowania strategicznego, przestrzennego i finansowego na ob-
szarach wiejskich.

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi określające warunki  
i tryb przyznawania pomocy oraz wypłaty pomocy finansowej wskazują, że po-
dejmowane przez jednostkę samorządu terytorialnego działanie ma być spójne 
z dokumentem strategicznym. Tym dokumentem może być strategia rozwoju 
określonej jednostki samorządu terytorialnego, plan rozwoju miejscowości lub 
plan odnowy miejscowości. Zaznaczyć należy, iż w powyższych dokumentach 
strategicznych znajdują się postanowienia dotyczące obszarów wiejskich. Na 
uwagę zasługuje jednak fakt, że zaczynają pojawiać się strategie rozwoju do-
tyczące stricte obszarów wiejskich, tak jak np. Strategia Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030.

W obowiązującej obecnie Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnic-
twa i rybactwa 2030 określono wizję polskiej wsi 2050 r. „obszary wiejskie  
w 2050 r. to atrakcyjne miejsce pracy, zamieszkania, wypoczynku i prowadze-
nia działalności rolniczej lub pozarolniczej. To również obszary dostarczające 

1 K. Jędruszuk, M. Stachowski, B. Czyżewski, Przejawy nowego paradygmatu rozwoju rolnic-
twa w świetle perspektywy finansowej WPR 2014-2020, [w:] Dylematy wspólnej polityki rolnej  
w świetle doświadczeń lat 2007-2013, pod red. A. Czyżewskiego, K. Smędzik-Ambroży, Bruksela- 
Bydgoszcz-Poznań 213, s. 82.
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dóbr publicznych i rynkowych z zachowaniem unikalnych walorów przyrod-
niczych, krajobrazowych i kulturowych dla przyszłych pokoleń, dzięki zrów-
noważonemu rozwojowi konkurencyjnego rolnictwa i rybactwa. Na obsza-
rach wiejskich zatrzymano niekorzystne zmiany demograficzne oraz znacząco 
zwiększono pozytywne efekty środowiskowe produkcji rolnej i rybackiej”. Wi-
zja ta jest jak najbardziej realna. Potrzeba jednak komplementarnych działań 
zarówno odgórnych, tj. ze strony państwa, jak i oddolnych, tj. ze strony jedno-
stek samorządu terytorialnego.  

Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich jest procesem złożonym. 
Zdecydowanie zbyt wiele terenów przeznacza się pod zabudowę. W związku 
z tym, iż miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego należą do rzad-
kości, to inwestycje rozmieszczane są na podstawie jednostkowych decyzji ad-
ministracyjnych. To powoduje zakłócanie ładu przestrzennego i zachwianie 
uwarunkowań funkcjonalnych, społeczno-gospodarczych, środowiskowych, 
kulturowych oraz kompozycyjno-estetycznych występujących na obszarach 
wiejskich. Stwierdzić należy, iż przepisy prawne dotyczące planowania prze-
strzennego nie są kompatybilne z przepisami prawa dotyczącymi obszarów 
wiejskich. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich posługuje się sformułowa-
niem „obszarów wiejskich”. Natomiast w systemach planowania przestrzenne-
go używane są pojęcia m.in. „gruntów rolnych”, „rolniczej przestrzeni produk-
cyjnej”, czy „obszarów wymagających zmiany przeznaczenia gruntów rolnych”. 
Wobec tak przyjętego nazewnictwa należy wysunąć wniosek zgodnie z którym 
koncepcja wielofunkcyjnego rozwoju „obszarów wiejskich” nie znajduje zasto-
sowania w polityce przestrzennej kraju. A obszary wiejskie nie stanowią wyod-
rębnionej kategorii planistyczno-przestrzennej2.

Rozporządzenia wykonawcze wdrażające poszczególne instrumen-
ty wsparcia PROW określają warunki uzyskiwania pomocy. Jednym z tych 
warunków jest zgodność podejmowanego przedsięwzięcia z odpowiednim 
aktem planistycznym. Jest to wymóg, którego niespełnienie będzie skutko-
wać odmową przyznania pomocy. O ile zgodność podejmowanej inwestycji 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, czy decyzją o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie budzi większych wątpliwo-
ści, o tyle zgodność ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego – już tak. Ustawodawca w instrukcji wypełniania wniosku  
o przyznanie dofinansowanie wskazuje, że dokumentem planistycznym może 

2 S. Prutis, Instrumenty planowania przestrzennego w rolnictwie (założenia modelowe a rzeczywi-
stość), SIA 2012, t. X, s. 41. 
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być studium. Oczywiście instrukcja ma charakter jedynie pomocniczy, aczkol-
wiek w przypadku wskazania przez beneficjenta, że jego przedsięwzięcie będzie 
zgodne z zapisami studium, podmiot rozpatrujący wniosek o dofinansowanie 
nie będzie mógł odrzucić tego wniosku z uwagi na informacje zawarte w in-
strukcji. Wskazać należy, iż możliwość rozmieszczenia inwestycji dofinanso-
wanych ze środków z EFRROW na podstawie studium powinno być prawnie 
niedopuszczalne. Studium to akt prawa wewnętrznego, nie stanowi przepi-
sów prawa powszechnie obowiązującego, a więc nie można na podstawie jego 
ustaleń zawierać umów o dofinansowanie pomocy z EFRROW, czy wydawać 
decyzji administracyjnych przyznających tą pomoc. Należałoby więc postulo-
wać o wzmocnienie roli i znaczenia prawnego studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy poprzez nadanie mu formy 
aktu prawa miejscowego, bądź też usunięcie z instrukcji wypełniania wniosku 
o dofinansowanie postanowienia o możliwości rozmieszczenia przedsięwzięcia 
EFRROW na podstawie studium.

Realizacja inwestycji dofinansowanej ze środków EFRROW wymaga od-
powiedniego zarządzania finansami przez jednostkę samorządu terytorialne-
go. Gmina, powiat, czy województwo stoją przed ciągłym dylematem wyboru 
przedsięwzięć, które są zobowiązane wykonać, a które będą musiały odłożyć 
na później. Często również zdarza się brak środków na wykonanie zadań obli-
gatoryjnych. W związku z tym, iż działania PROW można wpisać w kategorię 
zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, to środki EFRROW są 
dużą szansą na wykonanie tych zadań. Jednak z uwagi na obowiązującą zasa-
dę refundacji poniesionych wydatków jest to i tak finansowo trudne. Zasa-
da refundacji oznacza bowiem, że jednostki samorządu terytorialnego muszą  
sfinansować własnymi środkami wszystkie koszty kwalifikowalne, które póź-
niej zostają im zwrócone, a także pozostałe koszty (niekwalifikowalne) podjętej 
inwestycji. 

Wspomnieć należy, że jednostki samorządu terytorialnego mogą liczyć 
na wsparcie ze strony państwa w postaci pożyczki lub zaliczki (w przypadku 
jednego z działań PROW) na tzw. finansowanie wyprzedzające. Dzięki tym in-
strumentom finansowym wiele samorządów będzie mogło szybciej rozpocząć 
realizację projektów EFRROW poprzez prefinansowanie swoich wydatków. 
Warto nadmienić, iż gmina, powiat, czy województwo nie mogą wnioskować 
jednocześnie o pożyczkę i zaliczkę na wykonanie tego samego działania PROW.

Wdrażanie funduszy europejskich wymusza na jednostce samorządu tery-
torialnego właściwe planowanie finansowe w perspektywie wieloletniej oraz bu-
dżetowej. Wieloletnia prognoza finansowa stanowi podstawę oceny zdolności 
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finansowej jednostki samorządu terytorialnego warunkującej podjęcie inwe-
stycji. Inwestycje dofinansowane ze środków unijnych często realizowane są 
w dłuższej perspektywie czasowej. Dlatego konieczne jest planowanie finanso-
we nie tylko o krótkookresowym charakterze. Budżet natomiast jest źródłem 
informacji o zasobach finansowych, którymi gospodaruje gmina, powiat, czy 
województwo. Jednostka samorządu terytorialnego realizując projekt unijny 
ma obowiązek zapewnić w budżecie po pierwsze środki na realizację tego pro-
jektu w danym roku budżetowym, a po drugie środki na wykonanie innych 
zadań ujętych w budżecie. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawi-
dłowości skutkujących koniecznością zwrotu pobranych środków z EFRROW 
niezbędne będą zmiany określonych w budżecie wydatków. Jeśli okaże się, że 
środki budżetowe na skutek dokonanych w budżecie zmian i przesunięć nie 
będą wystarczające, to gmina, powiat, województwo będą musiały ustalić, czy 
będą mogły sięgnąć po alternatywne sposoby spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Z upodmiotowieniem samorządu terytorialnego w sensie majątkowym 
wiążą się prawne formy realizacji działań dofinansowanych ze środków EFR-
ROW. W odniesieniu do części działań pomoc przyznawana jest w drodze 
umowy cywilnoprawnej, a w części – w drodze decyzji administracyjnej.  
W przypadku jednostek samorządu terytorialnego zasadą jest umowa o do-
finansowanie. W tej sytuacji stronami umowy cywilnoprawnej są podmioty 
publiczne, tj. co do zasady samorząd województwa (jako podmiot wdrażający) 
oraz samorząd gminy, powiatu lub województwa (jako beneficjent). Benefi-
cjenci i podmioty wdrażające jako strony umowy o przyznanie pomocy są stro-
nami stosunku cywilnoprawnego, który powinien charakteryzować się równo-
rzędnością stron, a jednak w pewnym zakresie podmioty wdrażające używają 
władztwa administracyjnego, charakterystycznego dla organów administracji 
publicznej. Niewątpliwie samorząd województwa jest organem administracji 
publicznej, aczkolwiek nie powinno być tak, że będzie on traktowany jako 
podmiot silniejszy, ważniejszy od beneficjenta. 

Stwierdzić należy, iż problematyka wykorzystywania środków z Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przez 
jednostki samorządu terytorialnego znajduje się na styku sfery publiczno-
prawnej i prywatnoprawnej, z akcentem na sferę publicznoprawną. Gmina, 
powiat, województwo podejmując działanie w ramach PROW dofinansowane 
ze środków unijnych działają w interesie publicznym, a nie w interesie indy-
widualnym. Sam ustawodawca, nakładając na beneficjentów wiele obowiąz-
ków związanych z realizacją projektu (o charakterze formalnym, finansowym, 
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kontrolnym, informacyjno-promocyjnym), zabezpieczył interes publiczny  
w procesie wspierania rozwoju obszarów wiejskich. 

Analiza poczyniona w treści pracy potwierdza prawidłowość głównej tezy 
badawczej sformułowanej we Wstępie pracy. Samorząd terytorialny jest jed-
nym z największych usługodawców i inwestorów. Zakres zadań publicznych, 
które mają zostać wykonane przez stronę samorządową wciąż się rozrasta, a za-
plecze finansowe maleje3. Dlatego też jednostki samorządu terytorialnego co-
raz częściej sięgają po fundusze unijne. Ponadto wzrasta świadomość społecz-
ności lokalnych co do tego, że samorząd terytorialny może być beneficjentem 
różnych działań PROW i przez to zagwarantować występowanie dóbr publicz-
nych. W ostatnim czasie można bowiem zauważyć zwiększone zapotrzebowanie 
na dobra publiczne mające zarówno charakter materialny, jak i niematerialny. 

Rozważania przeprowadzone w toku pracy pozwoliły również na zwe-
ryfikowanie tez dodatkowych. Potwierdzono, że efektywna działalność władz 
samorządowych zależy również od lokalnych możliwości obszaru wiejskiego,  
tj. np. położenia geograficznego, zasobów naturalnych, czy poziomu działal-
ności rolniczej i pozarolniczej. Natomiast działania jednostek samorządu tery-
torialnego mogą wpłynąć na wzrost atrakcyjności i żywotności obszarów wiej-
skich. Ponadto zrealizowane przedsięwzięcia dofinansowane z EFRROW mają 
charakter użyteczności publicznej, ponieważ przyczyniają się one do zaspokoje-
nia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez pojawienie się usług 
powszechnie dostępnych. Potrzeb tych jest wiele, są zróżnicowane ilościowo  
i jakościowo4. Szczegółowa analiza działań, które mogą podjąć jednostki sa-
morządu terytorialnego w ramach PROW, potwierdziła, że zadania te odpo-
wiadają zadaniom własnym jednostek samorządu terytorialnego, określonym  
w samorządowych ustawach ustrojowych. 

3 P. Derlecki, Wykonywanie zadań publicznych przez spółki komunalne w świetle raportu Najwyż-
szej Izby Kontroli, „Finanse komunalne” 2018, nr 7-8, s. 80.
4 M. Krzysztofik, Zwolnienie sprzedaży gospodarstwa rolnego z podatku od czynności cywilnopraw-
nych jako utracony dochód budżetu gminy, [w:] Współczesne problemy prawa rolnego i żywnościo-
wego, pod red. D. Łobos-Kotowskiej, Katowice 2019, s. 174.
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Magdalena Krzysztofik-Pelka – doktor nauk praw-
nych w dziedzinie nauk społecznych, praktyk sek-
tora publicznego, współpracownik Wydziału Prawa  
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Autorka wielu publikacji m.in. z zakresu prawa rolnego, 
samorządu terytorialnego, podatków i funduszy euro-
pejskich, uczestniczka konferencji o zasięgu krajowym  
i międzynarodowym.  

Wyodrębnienie obszaru wiejskiego z określonego terytorium jest istotnym za-
gadnieniem związanym z unijną polityką rozwoju obszarów wiejskich, któ-
ra finansuje programy pomocowe odnoszące się do tych obszarów. Jednym  
z beneficjentów obowiązującego w Polsce w latach 2014-2020 Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich są jednostki samorządu terytorialnego. Niniej-
sza publikacja stanowi opracowanie problemu regulacji dotyczących wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich ze środków unijnych poprzez jednostki samorządu 
terytorialnego w polskim systemie prawnym. Rolą gminy, powiatu i wojewódz-
twa, jako beneficjentów środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, jest dostarczanie dóbr publicznych, a także ich 
ochrona. Zagwarantowanie społeczeństwu dostępu do tych dóbr jest jednym  
z ważniejszych zadań współczesnego samorządu terytorialnego. Jego jednostki 
podejmując inwestycje dofinansowane z funduszy unijnych zapewniają miesz-
kańcom dobra publiczne o charakterze społecznym, ekonomicznym, kulturo-
wym, a także środowiskowym. Chcąc dostarczyć te dobra muszą jednocześnie 
uwzględnić konieczność właściwego planowania strategicznego, przestrzennego 
i finansowego. W związku z powyższym w monografii poddano analizie instru-
menty prawne jednostek samorządu terytorialnego o charakterze strategicznym, 
przestrzennym i finansowym stymulujące rozwój obszarów wiejskich. Zwróco-
no uwagę na to, że nie ma spójności w mechanizmach prawnych regulujących 
powyższe instrumenty prawne, co więcej, realizacja założeń normatywnych  
w praktyce jest utrudniona, a czasem wręcz mało realna.




