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Wprowadzenie

Podstawowym celem funkcjonowania jednostek samorządu terytorialne-
go jest bieżące i ciągłe zaspokajanie zbiorowych potrzeb ich mieszkańców, na 
który składają się cele szczegółowe, dotyczące potrzeb społecznych, gospodar-
czych, środowiskowych, przestrzennych i kulturowych. Cele społeczne do-
tyczą zapewnienia mieszkańcom dostępu do podstawowych usług bytowych, 
usług oświatowych i administracyjnych, pomocy społecznej, opieki medycz-
nej oraz bezpieczeństwa, cele gospodarcze zaś – tworzenia warunków dla roz-
woju przedsiębiorczości, nowych miejsc pracy, przyciągania inwestorów. Cele 
przestrzenne i środowiskowe obejmują racjonalne zagospodarowanie prze-
strzeni, ład przestrzenny i ekologiczny oraz ochronę środowiska naturalnego, 
zaś cele kulturowe – zapewnienie rozwoju kulturowego mieszkańców danego 
terytorium1.

Realizacja wskazanych wyżej zadań wymaga od jednostek samorządu 
terytorialnego prowadzenia racjonalnej i efektywnej gospodarki finansowej, 
właściwego gospodarowania posiadanym mieniem, organizacji i kontroli pod-
ległych im jednostek organizacyjnych, a także stanowienia i egzekwowania 
prawa miejscowego. Podjęta w niniejszej książce tematyka gospodarki jedno-
stek samorządu terytorialnego jest bardzo szeroka i żadne opracowanie nie jest 
w stanie wyczerpać jej w całości. Wynika to także z cały czas zmieniającego 
się prawa, regulującego funkcjonowanie samorządu. Niemniej naszym celem 
było przygotowanie opracowania zawierającego przegląd najważniejszych 
aktów prawnych, według stanu na dzień 31 marca 2021 r. oraz najnowszej  
literatury przedmiotu. Mając świadomość powyższych ograniczeń, oddajemy  
w ręce Czytelników książkę podejmującą wybrane aspekty dotyczące funk-
cjonowania samorządu: jego organizacji i zadań, organów władzy, gospodarki 

1  D. Stawasz, Ogólna charakterystyka innowacyjnego zarządzania na poziomie lokalnym, [w:] 
D. Stawasz, M.  Wiśniewska, Wykorzystanie koncepcji Living Lab w zarządzaniu jednostkami 
samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łódź 2015, s. 14.
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finansowej, dochodów podatkowych, mienia, podejmowanej działalności go-
spodarczej oraz jednostek organizacyjnych, realizujących zadania samorządu. 
Może ona stanowić swoisty przewodnik po aktualnych przepisach i rozwią-
zaniach możliwych do wykorzystania w gospodarce samorządowej. Książka 
skierowana jest zarówno do teoretyków, jak i praktyków samorządu teryto-
rialnego oraz do studentów ekonomii i administracji.

Autorki składają podziękowania prof. Piotrowi Buremu za pomoc i cen-
ne wskazówki przy pisaniu książki.

Joanna Rogalska
Monika Stachowicz
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Rozdział 1

Organizacja samorządu 
terytorialnego w Polsce

Wprowadzenie

Samorząd terytorialny stanowi podstawę systemu demokratycznego. 
Jego organizacja opiera się na przepisach Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz szeregu ustaw, w tym tzw. ustaw samorządowych, kompetencyj-
nych czy ustawy o finansach publicznych.. Istotą funkcjonowania samorzą-
du jest samodzielne, przy pomocy własnych jednostek organizacyjnych oraz  
w ramach własnego budżetu, zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej. 
Przedstawicielami mieszkańców, na wszystkich trzech szczeblach samorządu 
terytorialnego, odpowiedzialnymi za właściwą organizację samorządu i reali-
zację powierzonych mu zadań, są organy władzy uchwałodawczej i wykonaw-
czej. Rozdział I zawiera przegląd prawa regulującego powstanie oraz organi-
zację samorządu terytorialnego, rodzaje jednostek, zadania samorządu oraz 
wspomniane organy władzy.

Podstawy prawne funkcjonowania samorządu

Samorząd terytorialny stanowi podstawową formę organizacji lokalnego 
życia publicznego. Powołany został do samodzielnego wykonywania admi-
nistracji publicznej na wyznaczonym terenie, a także wyposażony w środki 
materialne, niezbędne do realizacji nałożonych na niego zadań. 

Podstawę prawną funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce 
stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy samorządowe, a także 
wiele innych aktów szczegółowych, polskich oraz międzynarodowych.

Zgodnie z Konstytucją RP, w Polsce od 27 maja 1990 r. funkcjonuje 
tzw. dualistyczny model administracji publicznej. Został on ukształtowany 
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między innymi przez: ustawę o samorządzie terytorialnym, przepisy wpro-
wadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach sa-
morządowych, ustawę o podziale zadań i kompetencji określonych w usta-
wach szczególnych pomiędzy organy administracji rządowej oraz o zmianie 
niektórych ustaw (tzw. I ustawa kompetencyjna) i wreszcie przez ustawę kon-
stytucyjną z dnia 17 października 1992 r.1 Początkowo, na podstawie ww. 
aktów prawnych, samorząd terytorialny powstał wyłącznie na szczeblu gminy. 
Wprowadzenie kolejnych dwóch szczebli samorządu: powiatu i województwa, 
nastąpiło w czerwcu 1998 r.; zaczęły one funkcjonować z początkiem roku 
19992. Uchwalona została wówczas także tzw. II ustawa kompetencyjna, któ-
ra dokonała ostatecznego podziału zadań samorządowych między wszystkie 
trzy szczeble3. Podkreślić należy jednak to, że – mimo wprowadzonych zmian  
w przepisach – gmina pozostała podstawową jednostką samorządu teryto-
rialnego, posiadającą największy zakres wykonywanych zadań publicznych,  
a także największą samodzielność finansową, z uwagi na wyposażenie w szereg 

– przysługujących tylko gminie – dochodów podatkowych.
Zgodnie z art. 15 Konstytucji, ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Pol-

skiej zapewnia decentralizację władzy publicznej. Zasadniczy podział teryto-
rialny państwa został dokonany w sposób uwzględniający więzi społeczne, go-
spodarcze lub kulturowe i zapewniający jednostkom terytorialnym zdolność 
wykonywania zadań publicznych. Szczegółowe przepisy dotyczące wymienio-
nych kwestii określają ustawy.

Podmiot samorządu tworzy społeczność lokalna zamieszkała na danym 
terenie, zorganizowana w terytorialny związek samorządowy. Zdaniem Bog-
dana Dolnickiego, „w skład owej wspólnoty wchodzą nie tylko obywatele, 
ale również cudzoziemcy i bezpaństwowcy (bez praw wyborczych)”4. Należy 
także stwierdzić, że każdy mieszkaniec określonego terytorium jest z mocy  
 

1  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483.; 
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 1990 Nr 16, poz. 95; Ustawa 
z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę  
o pracownikach samorządowych, Dz.U. 1990 Nr 32 poz. 191; Ustawa z dnia 17 maja 1990 r.  
o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy administracji 
rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. 1990 Nr 34, poz. 198, Ustawa konstytucyjna 
z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wyko-
nawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym, Dz.U. 1992 Nr 84, poz. 426.
2   Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 1998 Nr 91, poz. 578; 
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. 1998 Nr 91, poz. 576.
3   Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów 
administracji publicznej, Dz.U. 1998 Nr 106, poz. 668.
4   B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 64.
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prawa członkiem wspólnoty samorządowej i nie ma możliwości, aby zrzec się 
takiej przynależności.

Głównym założeniem systemu samorządowego w Polsce jest objęcie 
zakresem działania jednostek samorządu terytorialnego wszystkich spraw 
o charakterze lokalnym, które mogą być rozwiązywane na poszczególnych 
szczeblach samorządu terytorialnego. Samorząd terytorialny uczestniczy  
w sprawowaniu władzy publicznej, a przysługującą mu w ramach ustaw istot-
ną część zadań publicznych wykonuje w imieniu własnym i na własną odpo-
wiedzialność. Celem realizowanych przez samorząd zadań jest zaspokojenie 
potrzeb wspólnoty lokalnej. Powyższe sformułowanie wskazuje także na sa-
modzielność jednostek samorządu terytorialnego, która została podkreślona 
zarówno w Konstytucji, jak i w ustawach o samorządzie gminy, powiatu i wo-
jewództwa. Zgodnie z art. 165 Konstytucji, jednostki samorządu terytorial-
nego mają osobowość prawną, przysługują im prawa własności i inne prawa 
majątkowe, zaś posiadana przez nie samodzielność podlega ochronie sądowej. 
W ramach chronionej samodzielności samorządu terytorialnego, poza wymie-
nioną wyżej samodzielnością finansową, Bogdan Dolnicki wymienia także sa-
modzielność: podatkową, majątkową, w kształtowaniu ustroju wewnętrznego 
jednostek oraz publiczno-prawną5. 

Ważnym dokumentem, o randze międzynarodowej, regulującym praw-
ne podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego, jest Europejska Karta 
Samorządu Lokalnego, która została sporządzona w Strasburgu 15 paździer-
nika 1985 r., przez państwa będące członkami Rady Europy, a jej ratyfikacja  
w Polsce nastąpiła w roku 19946. Karta ta powstała z uwagi na przekonanie, 
że prawo obywateli do uczestniczenia w zarządzaniu sprawami publicznymi 
stanowi część demokratycznych zasad, a może być ono sprawowane najbar-
dziej bezpośrednio na szczeblu lokalnym. Zgodnie z art. 3 i 4 Karty, samorząd 
terytorialny oznacza prawo i zdolność wspólnot lokalnych, w granicach okre-
ślonych prawem, do regulowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw pu-
blicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców. Pra-
wo to jest realizowane przez rady lub zgromadzenia, w których skład wchodzą 
członkowie wybierani wyborach wolnych, tajnych, równych, bezpośrednich 
i powszechnych. Podstawowe kompetencje społeczności lokalnych określa 
Konstytucja lub ustawa. Społeczności lokalne posiadają – w zakresie okre-
ślonym prawem – pełną swobodę działania w każdej sprawie, która nie jest 

5   Tamże, s. 67-68.
6   Europejska Karta Samorządu Lokalnego, Dz.U. 1994 Nr 124, poz. 607.



12

ROZDZIAŁ 1

wyłączona z ich kompetencji lub nie wchodzi w zakres kompetencji innych 
organów władzy. Odpowiedzialność za sprawy publiczne powinny ponosić 
przede wszystkim te organy władzy, które znajdują się najbliżej obywateli. 
Kompetencje (zadania) przyznane społecznościom lokalnym powinny być 
prawidłowo pełne i całkowite i mogą być zakwestionowane lub ograniczone 
przez inny organ władzy jedynie w zakresie przewidzianym prawem.

Istotnym zestawem aktywów prawnych, dających podstawę funkcjono-
wania i działalności samorządu w Polsce, są – wspomniane wyżej – ustawy  
o samorządzie: gminnym, powiatu i województwa. Ponieważ będą one przed-
miotem szczegółowych rozważań w dalszej części książki, w tym miejscu wska-
zany został jedynie ich zakres, z uwagi na ważność treści, które podejmują. 
Wszystkie trzy ustawy samorządowe zawierają w swoich regulacjach sprawy 
dotyczące: zakresu działania, w tym zadań własnych samorządu, zakresu praw 
i obowiązków władz samorządowych, zasady i tryb wydawania aktów prawa 
miejscowego, majątku samorządowego, będącego materialną podstawą dzia-
łalności samorządu oraz gospodarki finansowej jednostek. Warto podkreślić, 
że wspomniane wyżej akty prawa miejscowego, stanowione przez właściwe 
organy uchwałodawcze gmin, powiatów i województw, na obszarze działania 
tych organów są źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospo-
litej Polskiej i obowiązują wszystkich przebywających w danym czasie na tere-
nie danej jednostki samorządu terytorialnego.

Aby podsumować powyższe rozważania, można za Eugeniuszem Woj-
ciechowskim stwierdzić, na samorząd terytorialny składa się kilka elementów 
tworzących jego ustrój, do których zaliczyć należy: określone terytorium i jego 
mieszkańcy, zadania publiczne, realizowane w celu zaspokajania zbiorowych 
potrzeb mieszkańców, władze wybierane w wyborach demokratycznych, wła-
sny majątek i finanse, instrumenty realizacyjne, w tym prawne oraz podmio-
towość prawną7.

Rodzaje jednostek samorządu terytorialnego

W Polsce występuje trzystopniowy podział samorządu terytorialnego. 
Zgodnie z art. 164 Konstytucji, podstawową jednostką samorządu terytorial-
nego jest gmina, zaś inne jednostki samorządu, tj. powiaty i województwa, 
określają ustawy. Gminy, powiaty i województwa to jednostki tzw. podziału 

7  E. Wojciechowski, Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 
2012, s. 16; E. Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Difin, 
Warszwa 2003, s. 7.
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zasadniczego, które „tworzą główny element struktury przestrzennej pań-
stwa”8. Obok jednostek podziału zasadniczego, funkcjonować mogą także 
jednostki pomocnicze, powoływane przez rady gmin.

Gmina jest podstawową i najstarszą jednostką samorządu terytorialnego. 
Wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla in-
nych jednostek, co w praktyce oznacza najszerszy zakres obowiązków i kom-
petencji. Gmina odpowiada za realizację zadań o podstawowym znaczeniu 
dla społeczności lokalnej, a jednocześnie dysponuje najbogatszym zestawem 
dochodów budżetowych (jako jedyna – obok państwa – ma prawo pobierać 
podatki, a także ma prawo wprowadzania opłat lokalnych, zgodnie z ustawą  
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego9).

Gminy różnią się między sobą pod wieloma względami. Najważniejszy-
mi czynnikami, które je różnią, są m.in.: status, wielkość, położenie geogra-
ficzne i gospodarka10. Cechy te mają z kolei wpływ na możliwości finansowe 
gmin, zakres świadczonych usług publicznych czy prowadzoną przez nie dzia-
łalność gospodarczą.

Jeśli chodzi o status administracyjno-prawny, wyróżniane są trzy rodzaje 
gmin:

•  gminy miejskie, których granice pokrywają się z granicą miasta tworzą-
cego gminę (gminy miejskie mogą być także miastami na prawach po-
wiatu); obecnie są 302 takie gminy, w tym 66 miast na prawach powiatu;

•  gminy miejsko-wiejskie, w których skład wchodzi co najmniej jedno mia-
sto, będące siedzibą władz gminy (i od niego pochodzi także nazwa całej 
gminy), jak i obszary wiejskie – takich gmin jest w Polsce obecnie 638;

•  gminy wiejskie, które na swoim obszarze nie posiadają miast, tzn. tworzą 
je różne jednostki osadnicze, z których żadna nie posiada praw miejskich. 
Takich gmin w Polsce jest obecnie 1537.

Wielkość jednostek samorządu terytorialnego może być mierzona ich po-
wierzchnią lub liczbą mieszkańców. W odniesieniu do gmin, w obu tych kate-
goriach występują znaczne rozpiętości, co przedstawiono w tabeli 1. 

8  K. Byjoch, Struktura samorządu terytorialnego [w:] K. Byjoch, J. Sulimierski, J. Tarno, Sa-
morząd terytorialny po reformie ustrojowej państwa, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 
2000, s. 134.
9  Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 
Dz.U. 2003 Nr 203, poz. 1966, ze zm.
10  P. Bury, Finanse lokalne z elementami finansów państwa, Wyższa Szkoła Umiejętności w Kiel-
cach, Kielce 2002, s. 89-90.
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Tabela 1. Najmniejsze i największe gminy w Polsce pod względem powierzchni  
i liczby mieszkańców, stan na 31.12.2018, w km2 oraz osobach

Gminy
Pod względem powierzchni Pod względem liczby mieszkańców

gmina (status)  km2 gmina (status) osoby

Najmniejsze
Górowo Iławieckie (m)
Skórcz (m)
Obrzycko (m)

3,3
3,6
3,7

Krynica Morska (m)
Dubicze Cerkiewne (w)
Platerówka

1 303
1 524
1 631

Średnia --- 126,2 --- 15 501

Największe
Warszawa (m)
Wałcz (w)
Pisz (m-w)

517,2
574,9
633,7

Łódź
Kraków
Warszawa (m)

685 285
771 069

1 764 615

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Wielkość gminy wywiera wpływ przede wszystkim na jej wydatki. Wy-
raźnie widać to w odniesieniu do przestrzeni – np. koszty dowozu dzieci do 
szkół, koszty usług związanych np. z odbiorem i transportem odpadów ko-
munalnych, budowa infrastruktury sieciowej (wodociągowej, kanalizacyjnej, 
ciepłowniczej), remonty dróg. Także zakres usług publicznych inny będzie  
w gminach małych, a inny w większych – w dziedzinie kultury, w małej gmi-
nie wiejskiej potrzeby zaspokajać może świetlica dla dzieci, koło gospodyń czy 
biblioteka, w większej pojawi się kino i teatr. Także – pośrednio wynikająca  
z powierzchni gminy – dominująca forma zabudowy ma przełożenie na kosz-
ty świadczonych usług oraz techniczne możliwości ich dostarczenia.

Położenie gminy często warunkuje jej gospodarkę (o czym niżej). Można 
mówić o korzystnym bądź niekorzystnym ukształtowaniu terenu, mającym 
wpływ np. na możliwości rozwoju infrastruktury oraz koszty świadczonych 
usług. Znów można tu podać przykład dowozu dzieci do szkół czy budowę 
sieci ciepłowniczej. Istotny może być także dostęp do wody oraz surowców 
naturalnych, bliskość rzek i innych zbiorników wodnych.

Gospodarka, a w zasadzie dominująca na danym terenie dziedzina go-
spodarki, jest efektem statusu organizacyjno-prawnego oraz położenia gminy, 
które są od niej niezależne. Gospodarka zaś ma wpływ przede wszystkim na 
dochody gminy, strukturę zatrudnienia oraz poziom jej rozwoju. W zależno-
ści od tego, czy jest nią np. rolnictwo, przemysł, leśnictwo, turystyka czy usłu-
gi, gmina ma odmienne możliwości gromadzenia środków budżetowych w 
postaci podatków i opłat lokalnych. „Gminy rolnicze nie mogą liczyć na wy-
sokie dochody własne, chyba że posiadają wyjątkowo dobre gleby, za którymi 
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pójdą wysokie wpływy z tytułu podatku rolnego”11. Na terenach gmin 
miejskich, przemysłowych, o profilu usługowo-handlowym, duże znaczenie  
w dochodach własnych ma podatek od nieruchomości oraz z tytułu udziału  
w podatkach dochodowych.

Jak wcześniej wspomniano, gminom przysługuje wyłączne prawo do po-
woływania tzw. jednostek pomocniczych, które tworzone są z myślą o udzie-
laniu pomocy organom samorządowym. Ustawa o samorządzie gminnym 
wymienia wśród takich jednostek: sołectwa, dzielnice i osiedla, a może nią 
być także miasto położone na terenie gminy lub inna jednostka niższego rzę-
du określona przez gminę. Tworzenie jednostek pomocniczych ma charakter 
fakultatywny. Odbywa się ono w drodze uchwały rady gminy, po przeprowa-
dzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Organizację i zakres 
działania jednostki pomocniczej określa statut. W jednostkach tych funkcjo-
nują organy uchwałodawcze oraz wykonawcze12.

Mimo iż tworzenie jednostek pomocniczych nie jest obowiązkowe, to 
należy zaznaczyć, że jedna z nich – sołectwo – ma już w Polsce dość długą hi-
storię. Jak napisał H. Izdebski, „sołectwo (przed 1990 r. oznaczone jako wieś) 
jest tradycyjną jednostką pomocniczą w zbiorowej gminie wiejskiej, której 
model w 1933 r. przyjęty został dla całego obszaru II Rzeczypospolitej (…)  
W rezultacie podział na sołectwa jest w praktyce powszechnym podziałem 
gmin wiejskich”13.

Powiat obejmuje całe obszary graniczących ze sobą gmin lub obszar 
miasta na prawach powiatu. Z tego wynika, że w Polsce wyróżnia się dwa 
rodzaje powiatów. Typowym powiatem jest tzw. powiat ziemski, choć – jak 
zauważa Bogdan Dolnicki – ustawa o samorządzie powiatowym nie używa 
takiej nazwy14. W skład powiatu ziemskiego wchodzi kilka bądź kilkanaście 
gmin, w tym przynajmniej jedna miejska lub miejsko-wiejska, gdyż w mieście 
znajduje się siedziba władz powiatu. Nazwy powiatów ziemskich pochodzą od 
nazw miast powiatowych (np. powiat skarżyski), albo od krain geograficznych 
tworzących dany powiat (np. powiat tatrzański). Powiatów ziemskich jest 314. 
Miasto na prawach powiatu, nazywane powiatem grodzkim lub miejskim, 
składa się wyłącznie z jednej gminy miejskiej (jednego miasta). Tego typu po-
wiaty nie mają organów przewidzianych przez ustawę dla powiatów ziemskich. 

11  P. Bury, Finanse lokalne z elementami finansów państwa, op. cit., s. 93.
12  Ustawa o samorządzie gminnym, op. cit., art. 5 ust. 1 i 2.
13  H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Wydawnictwo Prawnicze 
LexisNexis, Warszawa 2004, s. 131.
14  B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, op. cit., s. 146.
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Nie funkcjonuje w nich rada i zarząd powiatu, bowiem funkcje te wykonu-
ją organy gminy (rada miasta oraz prezydent miasta). Powiatami grodzkimi 
zostały w 1999 r. m.in. miasta liczące powyżej 100 tys. mieszkańców oraz te, 
które pełniły funkcje stolic likwidowanych województw15. Miasto na prawach 
powiatu zaliczane jest w statystyce do gmin i takich jest obecnie w Polsce 66. 
Wyjątkiem jest Warszawa, która stanowi jednocześnie powiat ziemski oraz 
miasto na prawach powiatu. Warszawę tworzy 18 dzielnic o statusie gmin 
miejskich.

Województwo samorządowe obejmuje od kilkunastu do kilkudziesięciu 
powiatów. Jego obszar jest identyczny w obszarem województwa rządowego, 
na czele którego stoi wojewoda, a zatem występuje tutaj dualistyczny model 
zarządzania przez dwie odrębne struktury: administrację rządową oraz admi-
nistrację samorządową16. Trzeba przy tym podkreślić, że kompetencje tych 
organów są odrębne i ściśle określone w osobnych aktach prawnych: ustawie 
o działach administracji rządowej oraz ustawie o samorządzie województwa17. 

Organy jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z art. 169 Konstytucji, jednostki samorządu terytorialnego wy-
konują zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych. 
Organami stanowiącymi jednostek samorządu terytorialnego są odpowiednio: 
rady gmin (miast), rady powiatów oraz sejmiki wojewódzkie, zaś organami 
wykonawczymi – wójt, burmistrz lub prezydent miasta (w gminie), zarząd 
powiatu, ze starostą powiatu jako przewodniczącym, oraz zarząd wojewódz-
twa na czele z marszałkiem18. Ustawy samorządowe zaś, zarówno w stosunku 
do rady gminy i powiatu, jak i sejmiku województwa, nazywają je organami 
stanowiącymi i kontrolnymi19.

Członkowie organów stanowiących w jednostkach samorządu teryto-
rialnego, a także wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast, wybierani 

15 Wyjątkiem były: Ciechanów, Piła oraz Sieradz, których rady nie wyraziły na to zgody,  
P. Bury, Finanse lokalne z elementami finansów państwa, op. cit., s. 89.
16  B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, op. cit., s. 200.
17  Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, Dz.U. 1997 Nr 141 poz. 
943; Ustawa o samorządzie województwa, op. cit.
18  Jak już wcześniej wspomniano, szczególną jednostką samorządu terytorialnego w Polsce jest 
Warszawa. Tworzące ją dzielnice posiadają status gmin miejskich, w których funkcjonują rady 
oraz zarządy dzielnic, ze stojącymi na ich czele burmistrzami. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. 
o ustroju miasta stołecznego Warszawy, Dz.U. 2002, Nr 41 poz. 361, ze zm.
19  Ustawa o samorządzie gminnym, op. cit., art. 15 ust. 1; Ustawa o samorządzie powiatowym, op. 
cit., art.9 ust. 1; Ustawa z o samorządzie województwa, op. cit., art. 16 ust. 1.
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są przez mieszkańców danej jednostki w wyborach powszechnych, równych 
i bezpośrednich, które odbywają się w głosowaniu tajnym20. Zasady i tryb 
zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności 
wyborów określa ustawa – Kodeks wyborczy, która – w lipcu 2011 r. – zastą-
piła obowiązujące wcześniej dwie ustawy: ordynację wyborczą do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw oraz ustawę o bezpośrednim wyborze 
wójta, burmistrza i prezydenta miasta21.

Kadencja organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego 
trwa 5 lat, a liczba ich członków zależna jest liczby mieszkańców danej jed-
nostki. I tak:

1) rada gminy może liczyć od 15 (w gminach do 20 000 mieszkańców) 
do 45 radnych (25 w gminach do 200 000 mieszkańców, następnie po 
trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 000 mieszkańców, jednak nie wię-
cej niż wskazane 45);

2) radę powiatu tworzy od 15 (w powiatach liczących do 40 000 mieszkań-
ców) do 25 radnych;

3) sejmik województwa liczy minimum 30 radnych (w województwach 
do 2 mln mieszkańców), w większych jednostkach ich liczba rośnie  
o 3 radnych na każde kolejne rozpoczęte 500 000 mieszkańców.

Kompetencje organów stanowiących i kontrolnych jednostek samorządu 
terytorialnego określone są w ustawach samorządowych. Dotyczą one przede 
wszystkim spraw związanych z majątkiem, budżetem oraz gospodarką prze-
strzenną jednostki, w tym: stanowienia aktów prawa miejscowego, uchwala-
nia budżetu oraz rozpatrywania sprawozdań z wykonania budżetu oraz spra-
wozdań finansowych, uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego, 
podejmowania uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium 
organowi wykonawczemu, a także uchwał w sprawach majątkowych.

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakre-
sie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej, w tym do jej wyłącz-
nych kompetencji należy:22

1) uchwalanie statutu gminy, określającego organizację wewnętrzną 
oraz tryb pracy organów gminy, który ogłaszany jest w wojewódzkim 

20  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, op. cit., art. 169 ust. 2..
21  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, Dz.U. 2011 Nr 21 poz. 112, ze zm., 
Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw, Dz.U. 1998 Nr 95 poz. 602, Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim 
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, Dz.U. 2002 Nr 113 poz. 984.
22  Ustawa o samorządzie gminnym, op. cit., art. 18, 22 ust. 2.
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dzienniku urzędowym;
2) ustalanie wynagrodzenia wójta, przyjmowanie sprawozdań z jego 

działalności;
3) powoływanie i odwoływanie – na wniosek wójta – skarbnika gminy;
4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z jego wykona-

nia oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 
absolutorium z tego tytułu;

5) rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały  
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu;

6) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego;

7) uchwalanie programów gospodarczych i przyjmowanie programów 
rozwoju;

8) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych oraz zasad przeka-
zywania im składników mienia oraz środków budżetowych na realizację 
zadań;

9) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych;
10) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczają-

cych zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a)  zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wy-
dzierżawiania lub wynajmowania,

b) emitowania obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 
przez wójta,

c) zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu 
dłużnego;

d) maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych 
zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o war-
tości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywa-
nia i występowania z nich,

g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji 
przez wójta,

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów  
i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich  
w majątek,
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i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych 
przez wójta w roku budżetowym; 

11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji 
rządowej;

12)  podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami 
oraz ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz 
przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych 
i regionalnych;

13)  podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów 
będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych, a także 
wznoszenia pomników; 

14)  nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;
15)  podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla 

uczniów i studentów;
16)  stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompe-

tencji rady gminy. 

Z uwagi na kontrolny charakter rady gminy (obok stanowiącego), po-
wołuje ona komisję rewizyjną, mającą za zadanie kontrolę działalności wójta, 
gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. 
Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnio-
skiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium 
wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega także zaopiniowaniu 
przez regionalną izbę obrachunkową. W skład komisji rewizyjnej wchodzą 
radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełnią-
cych funkcje przewodniczącego rady lub jego zastępcy23. Rada gminy może 
także powoływać ze swojego grona inne stałe lub doraźne komisje do określo-
nych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Jedną z takich 
komisji jest komisja skarg, wniosków i petycji.

Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:24 

1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
2) wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego 

przewodniczącego,
3) powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu, 

będącego głównym księgowym budżetu powiatu,
4) stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie 

23  Ustawa o samorządzie gminnym, op. cit., art. 18a, 19.
24  Ustawa o samorządzie powiatowym, op. cit., art. 12.



20

ROZDZIAŁ 1

sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,
5) uchwalanie budżetu powiatu,
6) rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie 

uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarzą-
du z tego tytułu,

7) rozpatrywanie raportu o stanie powiatu oraz podejmowanie uchwały w 
sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania dla zarządu z tego 
tytułu,

8) podejmowanie uchwał w sprawach wysokości opłat w granicach określo-
nych ustawami,

9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu, dotyczących:

a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wy-
dzierżawiania lub wynajmowania,

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania 
i wykupu,

c) zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu 
dłużnego,

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoter-
minowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości 
pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów  
o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,

f) tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji  
i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,

g) tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występo-
wania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obej-
mowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,

h) współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest 
to z koniecznością wydzielenia majątku,

i) tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych 
oraz wyposażania ich w majątek;

10) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu ad-
ministracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań 
publicznych,
11) określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie za-
ciągać zobowiązania,
12) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami 
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lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych 
zrzeszeń społeczności lokalnych,
13) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości 
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
14) uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu 
oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
15) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepi-
sach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
16) dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i za-
bezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,
17) podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
18) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla 
uczniów i studentów,
19) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami 
do kompetencji rady powiatu.

Analogicznie do rady gminy, także rada powiatu powołuje komisję re-
wizyjną oraz inne konieczne organy, w tym komisję skarg, wniosków i pe-
tycji oraz wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego lub dwóch 
wiceprzewodniczących25.

Organem stanowiącym i kontrolnym województwa jest sejmik woje-
wództwa. Do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy:26 

1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności: 
 a) statutu województwa,
 b) zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim, 
 c) zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej; 

2) uchwalanie strategii rozwoju województwa oraz planu zagospodarowa-
nia przestrzennego; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie trybu prac nad projektem uchwa-
ły budżetowej, a także szczegółowości układu wykonawczego budżetu 
województwa,

4) uchwalanie budżetu województwa,
5) określanie zasad udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych z 

budżetu województwa,
6) rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu województwa, 

25  Ustawa o samorządzie powiatowym, op. cit., art. 14-17.
26  Ustawa o samorządzie województwa, op. cit., art. 18.
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sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z wykonywania wieloletnich 
programów województwa,

7) podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absoluto-
rium zarządowi województwa z tytułu wykonania budżetu województwa,

8) rozpatrywanie raportu o stanie województwa oraz podejmowanie 
uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi województwa 
wotum zaufania z tego tytułu,

9) podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu woje-
wództwa innym jednostkom samorządu terytorialnego,

10) uchwalanie priorytetów współpracy zagranicznej województwa, a także 
podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych 
zrzeszeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej,

11) wybór i odwołanie zarządu województwa oraz ustalanie wynagrodzenia 
marszałka województwa,

12) rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu województwa,
13) powoływanie i odwoływanie, na wniosek marszałka województwa, 

skarbnika województwa, który jest głównym księgowym budżetu 
województwa

14) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia stowarzyszeń  
i fundacji oraz ich rozwiązywania, a także przystępowania do nich lub 
występowania z nich,

15) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa 
dotyczących:

a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wy-
dzierżawiania lub wynajmowania,

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania 
i wykupu,

c) zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu 
dłużnego,

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoter-
minowych zaciąganych przez zarząd województwa oraz maksymal-
nej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd woje-
wództwa w roku budżetowym,

e) tworzenia spółek prawa handlowego lub spółdzielni i przystępowa-
nia do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także obej-
mowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,

16) tworzenia, przekształcania i likwidowania wojewódzkich samorządo-
wych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
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17) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla 
uczniów i studentów,

18) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami  
i statutem województwa do kompetencji sejmiku województwa,

19) uchwalanie przepisów dotyczących organizacji wewnętrznej oraz trybu 
pracy organów samorządu województwa.

Analogicznie do rady gminy i powiatu, także sejmik województwa po-
wołuje komisję rewizyjną, której zadaniem jest kontrola działalności zarządu 
województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych 
oraz inne konieczne organy, w tym komisję skarg, wniosków i petycji. Sej-
mik wybiera także ze swego grona przewodniczącego oraz nie więcej niż wi-
ceprzewodniczących. Przewodniczący sejmiku, w związku z realizacją swoich 
obowiązków, wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do 
pracowników urzędu marszałkowskiego wykonujących zadania organizacyjne, 
prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem sejmiku wojewódz-
twa, komisji i radnych27.

Organem wykonawczym gminy jest wójt, burmistrz lub prezydent mia-
sta, co zależy jest od jej statusu administracyjno-prawnego. W gminie wiej-
skiej organem tym jest wójt, w gminie, której siedziba władz znajduje się  
w mieście położonym na jej terytorium – burmistrz, zaś w miastach powy-
żej 100 000 mieszkańców oraz we wszystkich miastach na prawach powiatu 
– prezydent miasta. Kadencja organu wykonawczego rozpoczyna się w dniu 
rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy (w wyjątko-
wych przypadkach określonych w ustawie) i upływa z dniem upływu kadencji 
rady gminy. Wójt (burmistrz lub prezydent miasta) obowiązkowo powołuje, 
na czas swojej kadencji, zastępcę lub zastępców – od 1 do 4 – w zależności od 
liczby mieszkańców gminy28.

Z uwagi na to, że wójt (także burmistrz, prezydent miasta) wybierany 
jest przez mieszkańców gminy, także wyłącznie oni mogą pozbawić go przy-
znanego mu mandatu, co odbywa się w drodze referendum. Może być ono 
przeprowadzone z inicjatywy zarówno mieszkańców, jak i rady gminy, np.  
w sytuacji nieudzielenia wójtowi absolutorium za poprzedni rok budżetowy29.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wykonuje uchwały rady gminy i za-
dania gminy określone przepisami prawa. W realizacji zadań własnych gminy, 

27  Ustawa o samorządzie województwa, op. cit., art. 20, 21a, 28, 30.
28  A. Szewc, Władze gminy [w:] A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Ustawa o samorządzie gminnym. 
Komentarz, Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 435.
29  B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, op. cit., s. 99.
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wójt podlega wyłącznie radzie. Jako organ wykonawczy, kieruje bieżącymi 
sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Powierzone mu zadania 
wykonuje przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem. Urząd gmi-
ny (miasta) jest aparatem pomocniczym wójta (burmistrza, prezydenta mia-
sta), jednak w praktyce „służy również pomocą radzie gminy oraz jej organom, 
ponieważ ustawa nie przewiduje odrębnego biura rady”30.

Do zadań organu wykonawczego w gminie należy w szczególności:31 

1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, 
2) opracowywanie programów rozwoju,
3) określanie sposobu wykonywania uchwał,
4) gospodarowanie mieniem komunalnym,
5) wykonywanie budżetu,
6) coroczne opracowywanie i przedstawianie radzie gminy raportu o sta-

nie gminy, który obejmuje podsumowanie jego działalności w roku 
poprzednim, w szczególności: realizację polityk, programów i strategii, 
uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego i który jest podstawą do 
udzielenia lub nieudzielenia wójtowi absolutorium,

7) opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłasza-
nie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego, a także 
ewentualnej ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych.

Organem wykonawczym powiatu jest zarząd powiatu, w którego skład 
wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członko-
wie. Starosta wybierany jest przez radę powiatu, a następnie – na jego wniosek 

– wybierani są pozostali członkowie zarządu w liczbie od 3 do 5 osób. Wszyscy 
członkowie zarządu, łącznie ze starostą, mogą być wybrani ze składu rady po-
wiatu lub pochodzić spoza rady. Z członkami zarządu nawiązuje się stosunek 
pracy, a zatem nie mogą oni wykonywać swoich funkcji społecznie32.

Analogicznie do przepisów dotyczących kompetencji organu wykonaw-
czego w gminie, zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania 
powiatu określone przepisami prawa, a w realizacji zadań podlega wyłącznie 
radzie.

Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:33

1) przygotowywanie projektów uchwał rady,

30  Tamże, s. 110.
31  Ustawa o samorządzie gminnym, op. cit., art. 28aa-33.
32  B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, op. cit., s. 156-157.
33  Ustawa o samorządzie powiatowym, op. cit., art. 30a-32.
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2) wykonywanie uchwał rady,
3) opracowywanie programów rozwoju,
4) gospodarowanie mieniem powiatu,
5) wykonywanie budżetu powiatu,
6) coroczne przedstawianie radzie powiatu raportu o stanie powiatu, który 

obejmuje podsumowanie jego działalności w roku poprzednim, w szcze-
gólności: realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu 
i budżetu obywatelskiego i który jest podstawą do udzielenia lub nie-
udzielenia zarządowi absolutorium,

7) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych 
powiatu,

8) uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego,
9) występowanie z wnioskiem do wojewody o utworzenie, przekształcenie 

lub likwidację jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocni-
czy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego 
oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy. 
Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu, a za-
sady jego funkcjonowania – regulamin organizacyjny. 

Warto podkreślić także szczególną rolę starosty, który jest kierownikiem 
starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników sta-
rostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych 
służb, inspekcji i straży. Jako kierownik starostwa powiatowego, starosta or-
ganizuje pracę zarządu powiatu i starostwa, kieruje także bieżącymi sprawami 
powiatu oraz reprezentuje go na zewnątrz. Jako zwierzchnik powiatowych 
służb, inspekcji i straży, starosta: 34

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

2) zatwierdza programy ich działania,
3) uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu,
4) w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,
5) zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli,
6) opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i od-

wołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy,

34  Ustawa o samorządzie powiatowym, op. cit., art. 33-35.
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7) w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej działa na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach.

Wspomniane już jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocni-
czy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, wraz ze starostwem 
powiatowym oraz powiatowym urzędem pracy, będącym jednostką organiza-
cyjną powiatu, tworzą tzw. powiatową administrację zespoloną. Kierownicy 
powiatowych służb, inspekcji i straży wykonują określone w ustawach zada-
nia i kompetencje przy pomocy jednostek organizacyjnych – komend i in-
spektoratów. Chodzi tu o: komendy powiatowe Policji, komendy powiatowe 
Państwowej Straży Pożarnej, powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego 
i powiatowego inspektora sanitarnego35, a w praktyce, dość często, także: po-
wiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne oraz inspektoraty weterynaryjne36.

Organem wykonawczym województwa jest zarząd województwa.  
W skład zarządu województwa, liczącego 5 osób, wchodzi marszałek woje-
wództwa jako jego przewodniczący, 1 lub 2 wicemarszałków i pozostali człon-
kowie, wybierani przez radnych sejmiku województwa, w ciągu 3 miesięcy 
od dnia ogłoszenia wyników wyborów, z własnego grona lub spoza sejmiku37.

Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu wo-
jewództwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódz-
kich samorządowych jednostek organizacyjnych. Do zadań tych należy  
w szczególności:38 

1) wykonywanie uchwał sejmiku województwa,
2) gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw  

z akcji i udziałów,
3) przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu województwa,
4) coroczne przedstawianie sejmikowi województwa raportu o stanie wo-

jewództwa, który obejmuje podsumowanie jego działalności w roku 
poprzednim, w szczególności: realizację polityk, programów i strategii, 
uchwał sejmiku i budżetu obywatelskiego i który jest podstawą do udzie-
lenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium,

5) przygotowywanie projektów strategii rozwoju województwa i innych 
strategii rozwoju, planu zagospodarowania przestrzennego, regional-
nych programów operacyjnych, programów służących realizacji umowy 
partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz ich wykonywanie,

35  B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, op. cit., s. 360.
36  H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, op. cit., s. 106.
37  Ustawa o samorządzie województwa, op. cit., art. 31-32.
38  Tamże, art. 34a, 41.
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6) monitorowanie i analizowanie procesów rozwojowych w układzie prze-
strzennym oraz strategii rozwoju województwa, regionalnych progra-
mów operacyjnych, programów rozwoju i programów służących reali-
zacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz kontraktu 
terytorialnego,

7) organizowanie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego  
w innych krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi,

8) kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódz-
kich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym zatrudnianie  
i zwalnianie ich kierowników,

9) uchwalanie regulaminu organizacyjnego urzędu marszałkowskiego. 

Zarząd województwa wykonuje zadania województwa przy pomocy 
urzędu marszałkowskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek orga-
nizacyjnych lub wojewódzkich osób prawnych. Kierownikiem urzędu mar-
szałkowskiego, a także zwierzchnikiem służbowym pracowników tego urzędu  
i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych jest 
marszałek. Organizuje on pracę zarządu województwa i urzędu marszałkow-
skiego, kieruje bieżącymi sprawami województwa oraz reprezentuje wojewódz-
two na zewnątrz. Zasady i tryb działania zarządu określa statut województwa39.

Jak już wcześniej wspomniano, w przypadku województw można mówić 
o dualistycznym modelu zarządzania. Polega on na współistnieniu na tym sa-
mym obszarze samorządu województwa i rządowej administracji ogólnej, któ-
rej władzą jest wojewoda. Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów  
w województwie oraz organem nadzoru nad jednostkami samorządu teryto-
rialnego, z punktu widzenia legalności działania40. Jest on także zwierzchni-
kiem zespolonej administracji rządowej, organem wyższego stopnia w rozu-
mieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym41.

Zadania wykonywane przez samorząd

Jak już powiedziano, głównym założeniem przywrócenia w Polsce syste-
mu samorządowego w latach 90. XX wieku było objęcie zakresem działania 
samorządu wszystkich spraw o charakterze lokalnym. Art. 163 Konstytucji 
wskazuje, że samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżo-
ne przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych, zaś 

39  Ustawa o samorządzie województwa, op. cit., art. 43, 45.
40  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, op. cit., art. 171.
41  H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, op. cit., s. 91.
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art. 164 zawiera zasadę domniemania kompetencji gminy, która wykonuje 
wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jedno-
stek samorządu. W ten sposób ustawodawca podkreślił to, że gmina jest pod-
stawową jednostką samorządu terytorialnego. W Konstytucji przewidziano 
także podział zadań na zadanie własne i zlecone. Przez zadania własne należy 
rozumieć, wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego, zadania 
publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Zadania 
zlecane jednostkom samorządu terytorialnego wynikają z uzasadnionych po-
trzeb państwa, a określają je ustawy z zakresu prawa materialnego42.

Jak już wspomniano w punkcie 1.1. niniejszego opracowania, pierwsze-
go podziału zadań i kompetencji pomiędzy organy administracji rządowej  
i samorządowej dokonała tzw. I ustawa kompetencyjna, uchwalona 17 maja 
1990 r. – o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczegól-
nych pomiędzy organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych 
ustaw43. Zawiera ona wymienienie, z kilkudziesięciu ustaw, zadań własnych  
i zleconych, które przeszły w kompetencje samorządu, wówczas wyłącznie 
gminy. Jak wiadomo, w marcu 1990 r. uchwalona została ustawa o samorzą-
dzie terytorialnym (obecnie – gminnym). Tym samym dokonano podziału 
na zadania własne i zlecone gminy. Wyznaczenie zadań samorządu powia-
towego i wojewódzkiego nastąpiło z mocy ustaw ustrojowych w roku 1998 
(obowiązywać zaczęły w styczniu 1999), a zwłaszcza – wspomnianej już –  
tzw. II ustawa kompetencyjnej, z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych 
ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej44.

Wymienione w ustawach samorządowych zadania własne mają charakter 
przykładowy, tzn. są to listy otwarte, o czym świadczy sformułowanie, że do 
zadań własnych danej jednostki samorządu należą „w szczególności” następu-
jące sprawy. Odwrotnie jest w przypadku zadań zleconych, których wymienie-
nie ma charakter taksatywny (tzn. jest to lista zamknięta)45. Zarówno zadania 
własne, jak i zlecone mogą mieć charakter obowiązkowy lub fakultatywny, co 
określają odrębne ustawy. Przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego, 
w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych 

42  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, op. cit., art. 163, 164, 166.
43  Ustawa o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy 
administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw, op. cit.
44  Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej, 
op. cit.
45  W. Paluch, Zadania samorządu gminnego i powiatowego a gospodarka lokalna [w:] M. Kali-
siak, W. Paluch, Działalność gospodarcza gminy i powiatu, Wydawnictwo Zachodnie Centrum 
Organizacji, Zielona Góra 2000, s. 73-74.
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środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów wła-
snych gminy lub subwencji. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania tych 
środków, określają ustawy nakładające obowiązek wykonywania zadań zleco-
nych lub zawarte porozumienia.

Podział zadań pomiędzy poszczególne szczeble samorządu powinien być 
dokonywany zgodnie z zasadą pomocniczości (subsydiarności). Oznacza to, 
że podejmowanie decyzji powinno odbywać się na poziomie jak najbliższym 
mieszkańców danej wspólnoty samorządowej, tj. w gminach, a dopiero w sy-
tuacji braku takiej możliwości – w powiatach lub na poziomie regionalnym46. 
Każdy szczebel władzy ma zatem realizować tylko te zadania, które nie mogą 
być skutecznie zrealizowane przez szczebel niższy lub same jednostki działają-
ce w ramach społeczeństwa. Tam, gdzie nie jest to konieczne, administracja 
samorządowa oraz państwo powinni pozwolić działać społeczeństwu, rodzi-
nom, wolnemu rynkowi.

W związku z powyższym, do zakresu działania gminy należą wszystkie 
sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone przez Konstytucję RP 
lub inne ustawy dla organów innych władz publicznych. Powiat wykonuje za-
dania publiczne o charakterze ponadgminnym w dziedzinach wymienionych 
w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych ustawach. Istotne jest 
to, że zadania realizowane przez powiat nie mogą naruszać zakresu działania 
gmin. Województwo samorządowe wykonuje zaś zadania o charakterze po-
nadlokalnym, a zakres jego działania nie może naruszać samodzielności gminy 
i powiatu.

Zadania własne wykonywane są przez samorząd we własnym imieniu  
i na własną odpowiedzialność, a więc w sposób samodzielny. Decyzje podej-
mowane są przez organy samorządowe, a nadzór organów rządowych nad 
wykonaniem zadań ograniczony jest do kontroli legalności. Realizacja zadań 
własnych powinna być finansowana przede wszystkim z dochodów własnych 
i subwencji.

Zadania własne gminy zostały sformułowanie dość ogólnie w art. 7 usta-
wy o samorządzie gminnym, przy czym, jak już wspomniano, lista ta nie ma 
charakteru zamkniętego. Dokładne określenie zadań własnych gminy możli-
we jest po dokonaniu analizy odpowiednich przepisów ustaw szczegółowych. 
I tak, np.: punkt 10. mówi o edukacji publicznej, jednak dopiero ustawa  
o systemie oświaty oraz ustawa – Prawo oświatowe dokładnie określają obo-
wiązkowe zadania gminy w tym zakresie: prowadzenie szkół podstawowych, 

46  B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, op. cit., s. 355.
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przedszkoli oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych47. W ustawach 
tych określono także, jakie jednostki organizacyjne może tworzyć gmina dla 
realizacji zadań oświatowych. Zadania i kompetencje gmin dotyczące biblio-
tek gminnych i innych instytucji kultury (pkt 11), uszczegółowione zostały  
w ustawach: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o muze-
ach, a także o bibliotekach48.

W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy: 

1) „ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowi-
ska 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, za-
opatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; 

4) działalności w zakresie telekomunikacji; 
5) lokalnego transportu zbiorowego; 
6) ochrony zdrowia; 
7) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 
8) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
9) gminnego budownictwa mieszkaniowego; 
10) edukacji publicznej; 
11) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz 

ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 
12) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń 

sportowych; 
13) targowisk i hal targowych; 
14) zieleni gminnej i zadrzewień; 
15) cmentarzy gminnych; 
16) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony prze-

ciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania 
gminnego magazynu przeciwpowodziowego; 

17) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 
obiektów administracyjnych; 

47  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. 1991 Nr 95, poz. 425, ze zm.; 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe, Dz.U 2017, poz. 59, ze zm.
48  Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultu-
ralnej, Dz.U. 1991 Nr 114, poz. 493, ze zm.; Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, 
Dz.U. 1997 Nr 5, poz. 24, ze zm.; Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Dz.U. 1997  
Nr 85, poz. 539, ze zm.
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18) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki so-
cjalnej, medycznej i prawnej; 

19) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia 
warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania 
programów pobudzania aktywności obywatelskiej; 

20) promocji gminy; 
21) 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;

22) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych 
państw”49.

Wszystkie wymienione wyżej zadania można pogrupować w kategorie, 
dotyczące:50

• infrastruktury technicznej: utrzymanie dróg, zaopatrzenie w energię, 
wodę, odprowadzanie ścieków, gospodarka odpadami, komunalne bu-
downictwo mieszkaniowe, cmentarze komunalne itd.;

• infrastruktury społecznej: szkolnictwo podstawowe, opieka przedszkol-
na, ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura, sport i rekreacja itd.;

• porządku i bezpieczeństwa publicznego: ochrona przeciwpożarowa, bez-
pieczeństwo sanitarne, straż miejska itd.;

• ładu przestrzennego i ekologicznego: gospodarka terenowa, ochrona 
środowiska, zieleń miejska, oczyszczanie miasta, gospodarka odpadami 
itd.;

• współpracy i promocji gminy.

Zgodnie z art. 8 ustawy o samorządzie gminnym, gmina wykonuje 
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organi-
zacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referen-
dów. Są to zadania należące do administracji rządowej, ale z uwagi na to, że  
w gminie nie działają organy administracji rządowej, wykonują je organy sa-
morządu terytorialnego. Zadania zlecone gmina może przejąć na dwa sposoby:  
w drodze ustawy, wówczas są one obowiązkowe lub w drodze porozumienia 
organów gminy z organami administracji rządowej, w przypadku zadań fa-
kultatywnych. Niezależnie od charakteru zadania zleconego, finansowane jest 
ono z dotacji celowych, przekazywanych przez administrację rządową. Zasady 

49  Ustawa o samorządzie gminnym, op. cit., art. 7 ust. 1.
50  W. Paluch, Zadania samorządu gminnego i powiatowego a gospodarka lokalna, op. cit., s. 75-76.
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i terminy przekazania dotacji określają ustawy dotyczące konkretnych zadań 
zleconych lub zawarte porozumienia51

Zadania zlecone w drodze ustawy (obowiązkowe) dotyczą np.:52

1) ewidencji ludności i dowodów osobistych,
2) pomocy społecznej,
3) zwalczania chorób zakaźnych,
4) spraw rodzinnych i opiekuńczych oraz emerytalno-ubezpieczeniowych,
5) koncesji i zezwoleń oraz prowadzenia rejestrów regulowanej działalności 

gospodarczej.

Gmina może także wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu 
oraz województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu 
terytorialnego.

Zadania powiatu także obejmują zadania własne oraz zlecone, zaś Bog-
dan Dolnicki zadania te dzieli aż na cztery kategorie. Dwie z nich obejmują 
zadania własne, trzecia i czwarta – zadania zlecone. Dwie kategorie zadań wła-
snych obejmują: zadania własne o charakterze samorządowym oraz zadania 
własne o charakterze rządowym. Trzecią kategorią są zadania rządowe zlecone 
na mocy ustawy szczególnej, zaś czwartą – zadania powierzone (zlecone) na 
mocy porozumienia53. 

Zadania własne o charakterze samorządowym określa art. 4 ustawy  
o samorządzie powiatowym. Zgodnie z nim, powiat wykonuje określone usta-
wami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w zakresie: 

1) „edukacji publicznej; 
2) promocji i ochrony zdrowia; 
3) pomocy społecznej; 
4) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
5) polityki prorodzinnej; 
6) wspierania osób niepełnosprawnych; 
7) transportu zbiorowego i dróg publicznych; 
8) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 
9) kultury fizycznej i turystyki; 
10) geodezji, kartografii i katastru; 

51  M. Łyszkiewicz, Gospodarowanie majątkiem komunalnym, Wydawnictwo CeDeWu, War-
szawa 2018, s. 52.
52  A. Szewc, Zakres działania i zadania gminy [w:] A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Ustawa  
o samorządzie gminnym. Komentarz, op. cit., s. 151-152.
53  B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, op. cit., s. 360-361.



33

ORGANIZACJA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE

11) gospodarki nieruchomościami; 
12) administracji architektoniczno-budowlanej; 
13) gospodarki wodnej; 
14) ochrony środowiska i przyrody; 
15) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; 
16) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 
17) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania po-

wiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapo-
biegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz 
środowiska; 

18) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; 
19) ochrony praw konsumenta; 
20) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

oraz obiektów administracyjnych;
21) obronności; 
22) promocji powiatu; 
23) 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;

24) działalności w zakresie telekomunikacji”54.

Zadania własne o charakterze rządowym dotyczą zwierzchnictwa powia-
tu, a konkretnie starosty powiatu, nad wykonywaniem pewnych zadań doty-
czących różnych służb i straży. Jak napisano w punkcie 1.3., do zadań powiatu 
należy zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompe-
tencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Starosta powiato-
wy, będąc zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży, wykonuje  
w przeważającej mierze zadania administracji rządowej, pozostając jednak pod 
kontrolą demokratycznie wybranej rady powiatu55. Służby te finansowane są 
z budżetu państwa (za pośrednictwem budżetu powiatowego), a ich jednost-
ki organizacyjne nie są częścią struktury starostwa powiatowego. Mimo to, 
samorząd ma wpływ na działanie tych służb, m.in. przez zatwierdzanie pla-
nów działania, kontrolę działalności, współdecydowanie o obsadzie funkcji 
kierowników.

Jeśli chodzi o zadania zlecone oraz zadania powierzane w drodze porozu-
mień, to sprawa wygląda analogicznie, jak w przypadku gmin, choć dotyczy 

54  Ustawa o samorządzie powiatowym, op. cit., art. 4 ust. 1.
55  B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, op. cit., s. 360-361.



34

ROZDZIAŁ 1

innych czynności. Jako zadania z zakresu administracji rządowej, finansowane 
z budżetu państwa, powiaty wykonują takie zadania, jak np.:

• pomoc uchodźcom,
• przyznawanie pomocy repatriantom,
• gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
• prowadzenie komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

Jak zauważa Anna Ostrowska, w powiatach występuje dość paradok-
salna sytuacja, jeśli chodzi organizowanie i finansowanie komend Policji czy 
Państwowej Straży Pożarnej, ponieważ powiaty otrzymują dotację celową  
z budżetu państwa na pokrycie kosztów ich funkcjonowania, mimo że są 
one jednostkami budżetowymi powiatu. Wynika to z rządowej natury zadań 
inspekcyjno-kontrolnych56. 

Jak wynika z ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy mogą nakładać 
na powiat obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji przygotowań 
i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Poza tym ustawy 
określają , w jakich sytuacjach właściwe organy administracji rządowej mogą 
nałożyć na powiat obowiązek wykonania określonych czynności związanych 
z usuwaniem bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego oraz z obronnością. Powiat może zawierać porozumienia w sprawie po-
wierzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorial-
nego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium 
powiatu57.

Województwo samorządowe jest jednostką administracyjną o charakte-
rze regionalnym. W odróżnieniu od gminy i powiatu, świadczy usługi publicz-
ne w ograniczonym zakresie. Jego podstawowym zadaniem jest prowadzenie 
działań na rzecz rozwoju regionalnego. Oprócz tego władze województwa są 
odpowiedzialne za sformułowanie strategii rozwoju, opracowanie programów 
osiągania celów strategicznych, koordynację współdziałania JST, partnerów 
gospodarczych i społecznych w realizacji projektów inwestycyjnych. Ważnym 
zadaniem jest także zawieranie kontraktów wojewódzkich – porozumień obej-
mujących projekty realizowane na terenie województwa przez różne podmioty 
przy wsparciu finansowym funduszy budżetu centralnego, a także funduszy 
europejskich. 

56  A. Ostrowska, Dochody budżetu j.s.t. z dotacji [w:] C. Kosikowski, J.M. Salachna (red.),  
Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, 
s. 398-399.
57  Ustawa o samorządzie powiatowym, op. cit., art. 4a, 7.
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Wracając do prowadzenia działań na rzecz rozwoju regionalnego, samo-
rząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa 
się: 

1) „tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku 
pracy; 

2) utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o zna-
czeniu wojewódzkim; 

3) pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywat-
nych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej; 

4) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wy-
kształcenia obywateli; 

5) racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowi-
ska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju; 

6) wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, 
popieranie postępu technologicznego oraz innowacji; 

7) wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem 
kulturowym i jego racjonalne wykorzystywanie; 

8) promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa; 
9) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i przeciw-

działania wykluczeniu społecznemu”58. 
Jak powiedziano wcześniej, samorząd województwa określa strategię rozwo-

ju województwa, uwzględniającą w szczególności następujące cele: 
1) „pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości naro-

dowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i 
rozwijanie tożsamości lokalnej; 

2) pobudzanie aktywności gospodarczej; 
3) podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki 

województwa; 
4) zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy 

uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń; 
5) kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego”59.

Przy formułowaniu strategii rozwoju województwa i realizacji polityki 
jego rozwoju, samorząd województwa współpracuje m.in. z: gminami i po-
wiatami z obszaru województwa, samorządem gospodarczym i zawodowym, 
administracją rządową, innymi województwami, organizacjami pozarządo-

58  Ustawa o samorządzie województwa, op. cit., art. 11 ust. 2.
59  Tamże, art. 11 ust. 1.
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wymi, szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi, a także –  
w miarę możliwości – z organizacjami międzynarodowymi i regionami innych 
państw60. 

W odróżnieniu od gminy i powiatu, które w swojej działalności nasta-
wione są na zaspokajanie potrzeb mieszkańców, adresatem działań samorzą-
du województwa są przede wszystkim różnego typu jednostki organizacyjne,  
w tym podmioty gospodarcze, na które skierowana jest aktywna polityka re-
gionalna. Tylko w niewielkim zakresie bezpośrednim odbiorcą usług reali-
zowanych przez samorząd województwa są niektóre kategorie mieszkańców,  
np. rodziny zastępcze czy bezrobotni61. 

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie za-
dań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na 
rzecz organów administracji rządowej. Poza tym, zakres działania samorzą-
du województwa nie narusza samodzielności powiatu i gminy. Organy sa-
morządu województwa nie stanowią wobec powiatu i gminy organów nad-
zoru lub kontroli oraz nie są organami wyższego stopnia w postępowaniu 
administracyjnym.

Katalog zadań własnych województwa samorządowego nie ma charak-
teru zamkniętego. Ustawa o samorządzie województwa podaje, że należą do 
niego zadania określone ustawami, w szczególności w zakresie: 

1) „edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego; 
2) promocji i ochrony zdrowia; 
3) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 
4) pomocy społecznej; 
5) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
6) polityki prorodzinnej; 
7) modernizacji terenów wiejskich; 
8) zagospodarowania przestrzennego; 
9) ochrony środowiska; 
10) transportu zbiorowego i dróg publicznych; 
11) kultury fizycznej i turystyki; 
12) ochrony praw konsumentów; 
13) obronności; 

60  Tamże, art. 12.
61  M. Stec, Podział zadań i kompetencji w nowym ustroju terytorialnym Polski – kryteria i ich 
normatywna realizacja [w:] Nowy podział kompetencji i zadań w administracji rządowej i samo-
rządzie terytorialnym, Reforma Administracji Publicznej, z. 3, Kancelaria Prezesa Rady Mini-
strów, Warszawa, wrzesień 1998, s. 54 [za:] B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, op. cit., s. 365.
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14) bezpieczeństwa publicznego; 
15) przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy; 
16) działalności w zakresie telekomunikacji; 
17) ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy”62. 

Oprócz wymienionych wyżej zadań własnych, podobnie jak było  
w przypadku gminy i powiatu, ustawy mogą określać sprawy należące do za-
kresu działania województwa, jako zadania z zakresu administracji rządowej, 
wykonywane przez zarząd województwa. Przykładowym zadaniem z zakresu 
administracji rządowej, realizowanym przez samorząd województwa jest wy-
konywanie uprawnień właścicielskich w odniesieniu do niektórych wód sta-
nowiących własność Skarbu Państwa63. Ustawy mogą także nakładać na woje-
wództwo obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji, przygotowań 
i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Województwo 
może także zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań 
publicznych, z innymi województwami oraz jednostkami lokalnego samorzą-
du terytorialnego z obszaru województwa.

62  Ustawa o samorządzie województwa, op. cit., art. 14 ust. 1.
63  A. Ostrowska, Dochody budżetu j.s.t. z dotacji, op. cit., s. 399.
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Rozdział 2

System finansów samorządowych

Wprowadzenie

Wyodrębnienie finansów jednostek samorządu terytorialnego należy 
wiązać przede wszystkim z przesłankami ustrojowymi. Występują bowiem 
ścisłe związki między charakterem państwa, jego założeniami ustrojowymi  
a rolą i miejscem organów lokalnych oraz ich gospodarką finansową1. Orga-
nizacja aparatu państwowego oraz relacje, które zachodzą między poszczegól-
nymi szczeblami struktury państwa wpływają na unormowania odnoszące się 
do finansów lokalnych. Ranga finansów lokalnych wiąże się ściśle z rolą, jaką 
odgrywa samorząd terytorialny.

Przywrócenie samorządu terytorialnego spowodowało konieczność 
ukształtowania na nowo jego systemu finansowego. Zakres kompetencji i za-
dań samorządu terytorialnego jest odzwierciedleniem stopnia decentralizacji 
administracji publicznej oraz przesądza o pozycji poszczególnych JST w za-
spokajaniu potrzeb społeczności lokalnych.

W system finansowy definiuje się jako zespół instytucji finansowo-praw-
nych (urządzeń prawnych), połączonych w sposób celowy w pewną całość, 
służących gromadzeniu i organizacji zasobów pieniężnych oraz ich rozdyspo-
nowaniu. Innymi słowy, system finansowy samorządu terytorialnego tworzy 
ogół instytucji prawnofinansowych związanych z jego gospodarką finansową. 
Obejmuje on gromadzenie i organizację zasobów pieniężnych oraz ich wydat-
kowanie. Ponadto poszczególne instytucje prawnofinansowe mogą być wspól-
ne dla gospodarki finansowej JST wszystkich szczebli lub tylko dla gospodarki 
finansowej jednostki danego szczebla. Stąd w ramach systemu finansowego 

1  W. Nykiel, Rola dochodów w równoważeniu budżetów lokalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu 
łódzkiego, Łódź 1993, s. 7
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samorządu terytorialnego można wyodrębnić system finansowy gmin, system 
finansowy powiatów oraz system finansowy samorządów województw. 

Należy tu również podkreślić, że zakres finansów samorządu terytorial-
nego powiązany jest z wielością i rodzajem zadań wykonywanych przez JST 
poszczególnych szczebli.

W rozdziale 2 omówione zostały prawne aspekty finansów samorządo-
wych, ich miejsce w finansach publicznych (decentralizacja) oraz ogólne zasa-
dy finansów samorządowych.

Prawne aspekty finansów  
jednostek samorządu terytorialnego

Jednostki samorządu terytorialnego prowadzą gospodarkę finansową na 
podstawie przepisów prawa krajowego oraz na podstawie przepisów między-
narodowego prawa finansowego i prawa finansowego UE. Struktura źródeł 
prawa obowiązującego w Polsce została zapisana w Konstytucji RP2. W art. 87 
Konstytucji RP przyjęty został zamknięty katalog źródeł prawa powszechnie 
obowiązującego wraz z określoną ich hierarchią. Zgodnie z powyższym należy 
tu wymienić kolejno: Konstytucję RP, ustawy, ratyfikowane umowy między-
narodowe, rozporządzenia i akty prawa miejscowego. Należy tu zaznaczyć, że 
w aktach tych występuje różny zakres regulacji prawnych, głównie z uwagi na 
status i przeznaczenie samych aktów. 

Zakres regulacji prawnych, które dotyczą gospodarki finansowej JST jest 
dość szeroki. Wynika to między innymi z samego pojęcia gospodarki finan-
sowej JST, ale również z braku kodyfikacji prawa finansowego samorządu 
w Polsce. Można tu zauważyć, że do gospodarki finansowej JST odnoszą się 
regulacje wspólne dla wszystkich jednostek sektora finansów publicznych, 
jak również te, które skierowane zostały tylko do samorządów albo nawet do 
konkretnego szczebla samorządu (gmina, powiat, województwo). Oznacza to, 
że wśród źródeł prawa finansowego samorządu znajdują się nie tylko ustawy 
i rozporządzenia, ale również akty prawa miejscowego.3 Na katalog źródeł 
prawa wpływ ma również pozostawanie JST w relacjach z różnymi organami 
władzy publicznej, które w odniesieniu do samorządu posiadają kompetencje 
nadzorcze lub kontrolne (np. regionalne izby obrachunkowe).

2  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, op. cit.
3

  C. Kosikowski, Regulacje prawne gospodarki finansowej i działalności gospodarczej JST  
[w:] C. Kosikowski, J. M. Salachna (red.) Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi. Wzory 
uchwał, deklaracji, decyzji, umów, Wydawnictwo Lex a Wolter Kluwer business, Warszawa 
2012, s. 45.
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Pierwszym źródłem prawa w hierarchii, który odnosi się do gospodarki 
finansowej JST jest Konstytucja RP. Zagadnienia poświęcone JST zostały za-
pisane w rozdziale VII „Samorząd terytorialny”. Mimo tego, z uwagi na duże 
znaczenie samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych, w Konsty-
tucji znaleźć można również odniesienia do tej tematyki w innych rozdziałach.

Do bezpośrednich, konstytucyjnych regulacji w odniesieniu do gospo-
darki finansowej JST można zaliczyć:

• zapewnienie JST udziału w dochodach publicznych odpowiednio do 
przypadających im zadań (art. 167 ust. 1);

• wskazanie źródeł dochodów JST, w podziale na dochody własne, sub-
wencje ogólne oraz dotacje celowe z budżetu państwa (art. 167 ust. 2);

• szczegóły dotyczące źródeł dochodów określone są w ustawach (art. 167 
ust. 3);

• zmiany, które dotyczą zadań i kompetencji JST następuje wraz z odpo-
wiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych (art. 167 ust. 4);

• prawo do ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie 
określonym ustawą (art. 168);

• wskazanie organu nadzorującego finanse jednostek samorządu teryto-
rialnego, którym są regionalne izby obrachunkowe (art. 171 ust. 2).

Poza regulacjami wskazanymi powyżej, w Konstytucji można odnaleźć 
również wiele odniesień o charakterze pośrednim, które mają wpływ na finan-
se samorządów. Jako przykład można tu przytoczyć artykuł 216 ust. 5, który 
odwołuje się do ustawowego ograniczenia samorządu do zaciągania samorzą-
dowego długu publicznego. Innym przykładem może być art. 184 odwołujący 
się do sądowej kontroli działalności administracji publicznej – w tym działal-
ności administracji samorządowej w sprawach finansowych. Tego typu od-
niesień można w Konstytucji wskazać dużo więcej. Oznacza to, że akt ten ma 
bardzo duże znaczenie dla regulacji zasad gospodarki finansowej samorządu.

Warto tu również zaznaczyć, iż to właśnie z Konstytucji RP wynika 
ochrona sądowa samodzielności samorządu (art. 165 ust. 2). Natomiast zgod-
nie z art. 191 ust. 1 pkt 3 organy stanowiące samorządu mają prawo wystę-
powania do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o ustalenia w zakresie 
finansów lokalnych (i nie tylko):4

4  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, op. cit., art. 188 ust. 1-3.
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• zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją;
• zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, któ-

rych ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie;
• zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy pań-

stwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi  
i ustawami.

Pośród aktów prawnych, które kształtują gospodarkę finansową samo-
rządu należy wymienić Europejską Kartę Samorządy Lokalnego (EKSL)5. Jak 
wspomniano w poprzednim rozdziale jest to ratyfikowana umowa między-
narodowa. W efekcie czego stała się ona źródłem prawa krajowego. Z treści 
Karty wynikają najważniejsze zasady dla organizacji finansów samorządu te-
rytorialnego. Zaliczyć do nich należy zasady: subsydiarności, adekwatności, 
autonomii podatkowej, zróżnicowania i elastyczności systemów finansowania, 
solidarności, konsultacji, ograniczonego stosowania dotacji celowych, dostę-
pu samorządu do narodowego rynku kapitałowego.6 Zasady te gwarantują 
wprowadzenie przez ustawodawstwo krajowe odpowiednich rozwiązań syste-
mowych sprzyjających samodzielności finansowej samorządu.7 Należy tu rów-
nież zauważyć, że zasady te nie są bezwzględnie wiążące. Oznacza to między 
innymi, że żaden przepis EKSL nie ma charakteru normy samowykonalnej. 
Dzieje się tak, ponieważ EKSL jest zbiorem przepisów o charakterze postula-
tywnym, w którym wskazano na pożądane działania sygnatariuszy tej umowy 
międzynarodowej w celach wskazanych w jej preambule.8 Takie podejście 
prowadzi do tego, że polskie regulacje nie w pełni realizują standardy EKSL 
(np. w zakresie podatkowych źródeł dochodów samorządu terytorialnego).9

Poza Konstytucją do podstawowych aktów prawnych regulujących go-
spodarkę finansową samorządu są ustawy. Można je podzielić na trzy grupy:

5  Europejska Karta Samorządu Lokalnego, op. cit.. 
6  P. Sołtyk, Finanse samorządowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2020,  
s. 21 oraz E. Kornberger-Sokołowska, M. Bitner, Prawo finansów samorządowych, Wydawnic-
two Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 21 oraz Europejska Karta Samorządu Lokalnego, op. 
cit., art. 9.
7  E. Kornberger-Sokołowska, M. Bitner, Prawo finansów, op. cit., s. 21
8  Z. Ofiarski, Standard z art. 9 ust. 3 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego jako wzorzec 
kontroli na przykładzie wybranych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego [w:] M. Ofiarska (red.), 
Europejska Karta Samorządu Lokalnego a prawo samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, s. 384 za Wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 paź-
dziernika 2006 r., III SA/Wa 2459/06, LEX nr 276785
9  E. Kornberger-Sokołowska, M. Bitner, Prawo finansów, op.cit., s. 21
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1) ustawy ustrojowe:
• ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym10; 
• ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym11;
• ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa12;

2) ustawy zwykłe, przykładowo13:
• ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych14; 
• ustawa z dnia17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych15;
• ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego16;
• ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych17,  

a także inne ustawy podatkowe, które regulują kwestie podatków 
gminnych oraz ustawy dotyczące konstrukcji danin publicznych,  
z których wpływy zostały przypisane samorządom;

• ustawa z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach ob- 
rachunkowych18;

• ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju19,

• ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych20;
3) coroczne ustawy budżetowe.

Ustawy ustrojowe to trzy podstawowe ustawy dotyczące poszczególnych 
szczebli samorządu terytorialnego w Polsce. Z zapisów tych ustaw wynika, że 
w polskim systemie funkcjonują cztery typy jednostek samorządu terytorial-
nego: gminy, powiaty, województwa oraz miasta na prawach powiatu. 

Miasta na prawach powiatu to szczególna forma samorządu terytorialne-
go, która łączy kompetencje i zadania przypisane ustawowo gminie oraz po-
wiatowi. Podobnie jak główne jednostki samorządu terytorialnego, funkcjo-
nują one na podstawie własnego budżetu, które zasilają dochody przypisane 

10  Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95, ze zm.
11  Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578, ze zm.
12  Dz.U. 1998 nr 91 poz. 576, ze zm.
13  Nie są to jedyne ustawy, które mają wpływ na kształt gospodarki finansowej samorządu. 
Wymienione zostały jedynie najważniejsze.
14  Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240, ze zm.
15  Dz.U. 2005 nr 14 poz. 114, ze zm.
16  Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1966, ze zm. 
17  Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31, ze zm.
18  Dz.U. 1992 nr 85 poz. 428, ze zm.
19  Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1658, ze zm.
20  Dz.U. 2019 poz. 2019, ze zm.
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ustawowo gminie i powiatowi. Ustrój i działanie organów miasta na prawach 
powiatu określa ustawa o samorządzie gminnym.21

We wspomnianych aktach normatywnych znajduje się pojęcie danego 
szczebla samorządu, wskazane zostały organy władzy, zadania wykonywane 
przez każdą z nich oraz sposób finansowania ich działalności. Należy tu zazna-
czyć, że gmina oraz miasto na prawach powiatu realizuje zadania publiczne  
o charakterze lokalnym, zaś powiat i województwo działają uzupełniająco. 

Szczególne regulacje zawarte są w ustawie z 15 marca 2002 r. o ustro-
ju miasta stołecznego Warszawy22, która przewiduje odrębne przepisy dla tej 
jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego też Warszawę należy traktować 
szczególnie, zwłaszcza w procesach analizy danych statystycznych, jako jedyną 
tego rodzaju jednostkę samorządu terytorialnego o odrębnym ustroju oraz 
systemie finansowym.23

Do głównych aktów prawnych, które mają wpływ na gospodarkę finan-
sową samorządu niewątpliwie należy wskazać ustawę z 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych. Ustawa ta reguluje kluczowe kwestie związane  
z funkcjonowaniem sektora finansów publicznych, do którego zalicza się jed-
nostki samorządu terytorialnego, ich organy oraz związki. Co więcej w usta-
wie znajduje się osobny rozdział dotyczący wyłącznie samorządu. Zgodnie  
z art. 1 wspomnianej ustawy, jej przedmiotowy zakres w odniesieniu do samo-
rządów reguluje następujące kwestie:24

• zakres i zasady działania oraz organizację jednostek budżetowych i samo-
rządowych zakładów budżetowych;

• zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych w zakre-
sie gospodarki finansowej;

• zasady i tryb opracowywania oraz uchwalania wieloletniej prognozy  
finansowej jednostki samorządu terytorialnego;

• zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych w zakre-
sie gospodarki finansowej;

• zasady i tryb kontroli procesów związanych zgromadzeniem i rozdyspo-
nowywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem;

• zakres i szczegółowość oraz zasady i tryb planowania, uchwalania i wyko-
nywania budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

21  E. Kornberger-Sokołowska, M. Bitner, Prawo finansów, op. cit., s. 22.
22  Dz.U. z 2015 r. poz. 1438 ze zm.
23  E. Kornberger-Sokołowska, M. Bitner, Prawo finansów, op. cit., s. 22.
24  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240, ze 
zm., art. 1.
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• szczególne zasady rachunkowości, planowania i sprawozdawczości obo-
wiązujące w sektorze finansów publicznych;

• zasady gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu 
Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych;

• zasady kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz koordynacji kon-
troli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów 
publicznych.

W ustawie znajdują się również kwestie dotyczące obliczania długu pu-
blicznego i jego elementów składowych oraz limitowania wielkości deficytu  
i długu w jednostkach samorządu terytorialnego.

Do ustawy o finansach publicznych zostało wydanych wiele aktów wy-
konawczych. Określają one kwestie szczegółowe, które są związane między 
innymi z dochodami, przychodami, wydatkami i rozchodami publicznymi, 
np. dotyczące systemu ich klasyfikacji, szczegółowych zasad funkcjonowania 
różnorodnych form organizacyjnych gospodarki budżetowej, sprawozdaw-
czości budżetowej oraz klasyfikacji tytułów dłużnych.25

Kolejną z ważnych ustaw, które regulują gospodarkę samorządu tery-
torialnego jest ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naru-
szenie dyscypliny finansów publicznych. Stanowi ona uzupełnienie ustawy  
o finansach publicznych i odnosi się do kwestii: naruszenia zasady odpowie-
dzialności (wskazany katalog konkretnych działań i zaniechań), postepowania 
w przypadku naruszenia tej dyscypliny oraz zawiera wykaz kar za wskazane 
naruszenia.

Ważnym aktem, w którym znajdują się odniesienia do finansów samo-
rządów jest ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego. Przepisy ustawy określają źródła dochodów poszczególnych 
szczebli samorządu, zasady ustalania i gromadzenia dochodów, reguluje zasa-
dy subwencjonowania samorządu oraz udzielania niektórych dotacji z budżetu 
państwa. Ponadto ustawa reguluje zasady podziału dochodów pochodzących 
z podatków stanowiących dochód budżetu państwa (podatku dochodowym 
od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych).

Uzupełnieniem ustawy o dochodach samorządu są rozporządzenia 
wykonawcze, które dotyczą chociażby: sposobu obliczania części oświato-
wej subwencji ogólnej czy rekompensowania samorządom tzw. utraconych 
dochodów.26

25  E. Kornberger-Sokołowska, M. Bitner, Prawo finansów, op. cit., s. 22.
26  Tamże, s. 23.
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Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mimo iż 
zawiera pełny katalog dochodów samorządu, to nie reguluje szczegółowo 
wszystkich źródeł dochodu. Wiąże się to z konstrukcją danin publicznych 
przypisanych samorządom, które regulowane są za pomocą odrębnych ustaw, 
tzw. ustaw podatkowych27.

Jak wspominano wyżej pewne szczegółowe kwestie dotyczące finansów 
samorządu są regulowane odrębnymi ustawami. Jedną z nich jest ustawa o po-
datkach i opłatach lokalnych, która mimo nazwy reguluje tylko niektóre źró-
dła dochodów samorządu: podatek od nieruchomości i podatek od środków 
transportowych oraz pięć opłat: targową, miejscową, uzdrowiskową, reklamo-
wą i od posiadania psów. Pozostałe podatki lokalne i inne opłaty regulowane 
są odrębnymi ustawami. Do podstawowych należy tu zaliczyć następujące 
ustawy:

• z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym28;
• z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym29;
• z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn30;
• z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych31;
• z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym 

od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne32 – część 
dotycząca karty podatkowej;

• ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej33

Nie są to wszystkie ustawy, które regulują aspekt danin. Poza wskaza-
nymi powyżej funkcjonuje jeszcze spory katalog ustaw regulujących dochody 
samorządu, chociaż ich nazwa na to nie wskazuje, np. ustawa z dnia 9 czerw-
ca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze34 zawiera regulacje dotyczące opłaty 
eksploatacyjnej. 

Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych porządkuje kwestie nad-
zoru i kontroli nad gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego, 
a także zasady działania organów nadzorczych. Natomiast ustawy budżetowe 

27  Wynika to z zapisu art. 217 Konstytucji RP, w którym zapisano: „Nakładanie podatków, 
innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek po-
datkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych 
od podatków następuje w drodze ustawy”.
28  Dz.U. 1984 nr 52 poz. 268, ze zm.
29  Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1682, ze zm.
30  Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207, ze zm.
31  Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959, ze zm.
32  Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930, ze zm.
33  Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635, ze zm.
34  Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981, ze zm.
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zawierają rozstrzygnięcia dotyczące wielkości środków, które są przekazy-
wane z budżetu państwa do budżetów jednostek samorządu terytorialnego  
w formie subwencji oraz dotacji. Kolejnym aspektem działalności samorzą-
du terytorialnego jest kwestia związana z udzielaniem zamówień publicznych. 
Jest ona regulowana ustawą prawo zamówień publicznych35. Wskazany akt 
określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych oraz właściwe organy 
w tym zakresie.

Ostania ze wskazanych - ustawa o zasadach prowadzenia polityki roz-
woju podkreśla znaczenie zdecentralizowanych struktur samorządowych. Do 
realizacji powinności publicznej prowadzenia polityki rozwoju. wykorzystuje 
układ organizacyjny określony w Konstytucji RP, tym samym realizuje nad-
rzędną zasadę ustrojową decentralizacji władzy publicznej.36

Ostatnią grupę stanowią akty prawa miejscowego. Są to uregulowania 
mające moc obowiązującą na obszarze poszczególnych jednostek, przyjmujące 
formę uchwały. Regulują one ważne kwestie z zakresu gospodarki finansowej 
danej jednostki samorządu terytorialnego, np.:37 

• uchwały rad gmin w sprawie ustanawiania stawek w poszczególnych po-
datkach i opłatach lokalnych w granicach ustawowych oraz wprowadza-
nia ulg i zwolnień;

• uchwały rad gmin, powiatów i sejmików województw w sprawie uchwa-
lania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyj-
nych towarzyszących projektom budżetów;

• uchwały rad gmin, powiatów, sejmików województw w sprawie zasad 
i trybów postępowania w stosunku do podmiotów nie zaliczanych do 
sektora finansów publicznych o udzielenie im dotacji, sposobu jej rozli-
czania i kontroli wykonania zadań;

• uchwały rad gmin w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej przez 
pomocnicze jednostki samorządowe.

Zaznaczyć tu należy, że uchwały w sprawie zmian w budżetach samorzą-
dowych czy rozdysponowania rezerwy, a także w sprawie absolutorium dla or-
ganu wykonawczego nie stanowią obowiązujących aktów prawa miejscowego. 
Ta sfera działalności organów samorządowych jest związana z wykonywaniem 

35  Dz.U. 2019 poz. 2019, ze zm.
36  K. Kokocińska, Decentralizacja jako ustrojowa zasada relacji pomiędzy organami władzy pu-
blicznej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2016, Rok LXXVIII, Zeszyt 2.
37  E. Ruśkowski, Źródła prawa krajowego dotyczące finansów JST [w:] C. Kosikowski (red.) 
Finanse samorządowe 2006. 400 pytań i odpowiedzi. Wzory uchwał, deklaracji, decyzji, Dom 
Wydawniczy ABC, Warszawa 2006, s. 43
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zadań związanych z działalnością samorządu, a nie stanowieniem powszech-
nie obowiązujących przepisów prawa miejscowego.

Finanse lokalne  
a decentralizacja finansów publicznych

Pojęcie decentralizacji wiąże się z zasadą subsydiarności oraz potrzebą 
stworzenia w państwie takiego modelu organizacji administracji publicznej, 
w którym decyzje dotyczące spraw publicznych byłyby podejmowane możli-
wie najbliżej miejsca ich realizacji.38 Pojęcie decentralizacji nie jest rozumiane 
jednoznacznie. Wynika to między innymi z faktu, że decentralizacja stanowi 
złożoną kategorię pojęciową, która może być rozpatrywana w wielu aspektach: 
prawnym, politycznym, ekonomicznym czy socjologicznym.

Decentralizacja to realizowany ustawowo proces przekazywania zadań  
i środków niezbędnych do ich realizacji z wyższych na rzecz niższych jedno-
stek organizacyjnych. Prawidłowa decentralizacja obejmuje: decentralizację 
ustrojową (wyposażenie w demokratycznie wybrane organy przedstawiciel-
skie oraz status prawnoustrojowy dający niezależność od państwa), decentra-
lizację administracyjną (przyznanie samorządowi terytorialnemu zadań i ad-
ministracyjnych instrumentów ich realizacji) oraz decentralizację finansową 
(przekazanie samorządom odpowiednich zasobów publicznych i władztwa do 
dysponowania nimi).39 Wskutek decentralizacji dochodzi do wyodrębnienia 
systemu finansowego jednostki samorządu terytorialnego jako całokształtu 
zasad i instytucji finansowo-prawnych o charakterze publicznym określonych 
przez przepisy prawa, połączonych w sposób celowy i logiczny w całość, re-
gulujących gospodarkę finansową samorządu terytorialnego, tzn. służących 
zdecentralizowanemu, samodzielnemu, bezzwrotnemu gromadzeniu oraz 
rozdysponowaniu zasobów i środków pieniężnych gmin, powiatów i woje-
wództw samorządowych, a także ich związków i stowarzyszeń.40 Przesłanki, 
które warunkują zakres i skale decentralizacji to między innymi: organizacja 
terytorialna kraju, przekształcenia własnościowe (wyposażenie samorządu we 
własny majątek) oraz przyznanie jednostkom terytorialnym kompetencji do 
realizacji zadań publicznych i wyposażenie ich w odpowiednie środki. Innymi 

38  E. Kornberger-Sokołowska, M. Bitner, Prawo finansów, op. cit., s. 13
39  E. Ruśkowski, J.M. Salachna, Finanse lokalne po akcesji, Oficyna Wolters Kluwer business, 
Warszawa 2007, s. 27-28.
40  P. Kapusta, Decentralizacja finansów publicznych a finanse jednostek samorządu terytorialnego, 
[w:] J. Korczak (red.) Województwo – region – regionalizacja 15 lat po reformie terytorialnej i 
administracyjnej, Wrocław 2013, s. 122.
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słowy, wyodrębnienie samorządowej gospodarki finansowej wynika tutaj 
głównie ze wzmocnienia odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań, 
która ponoszona jest przez samorządowe organy władzy publicznej. Proces 
decentralizacji finansów publicznych w Polsce wiąże się z:

• ratyfikacją samorządu terytorialnego oraz wprowadzeniem do systemu 
prawnego instytucji związanych z budżetem lokalnym;

• pogłębieniem decentralizacji – przez przekazanie kolejnych zadań na 
rzecz samorządów oraz zwiększania roli dochodów własnych w budże-
tach samorządowych;

• stworzenie systemu, który pozwala samorządom na absorpcję środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Sposobem pomiaru decentralizacji jest wyznaczenie wskaźnika udziału 
wydatków podsektora samorządowego w wydatkach całego sektora finansów 
publicznych41. Udział wydatków podsektora samorządowego sektora instytu-
cji rządowych i samorządowych w wydatkach całego sektora instytucji rządo-
wych i samorządowych w Polsce w latach 2000-2020 waha się w granicach 
29-32%.42 

Ważnym atrybutem samorządu terytorialnego jest jego samodzielność. 
Sama definicja ma jednak charakter wieloznaczny (można wyróżnić samo-
dzielność: ustrojową, administracyjną czy finansową). Samodzielność jed-
nostek samorządu terytorialnego przejawia się jako możliwość decydowania 
o swoich sprawach w ramach obowiązującego prawa, niezależnie od innych 
podmiotów. Wynika ona między innymi z zasady decentralizacji zapisanej 
w Konstytucji RP43 czy z Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego.44 De-
centralizacja łączy się z wyznaczonym przez obowiązujące prawo zakresem 
samodzielności ustrojowej i finansowej. Mimo, iż polski ustawodawca posłu-
guje się pojęciem samodzielności, to w przepisach nie zamieścił jej definicji 

– ani w ujęciu ogólnym ani w ujęciu skierowanym do jednostek samorządu 

41  Oczywiście nie jest to jedyny sposób na jego wyliczanie. Miernikiem zakresu decentraliza-
cji administracji publicznej jest również wskaźnik obliczony na podstawie udziału wydatków 
podsektora samorządowego w PKB czy wskaźnik dochodów własnych sensu stricto (bez udzia-
łów w PIT i CIT) do dochodów samorządowych ogółem. Szerzej: E. Kornberger-Sokołowska,  
M. Bitner, Prawo finansów, op. cit., s. 15 czy Ruśkowski E., Salachna J.M., Finanse lokalne po 
akcesji, Oficyna Wydawnicza Wolter Kluwer Business, Warszawa 2007, s. 43
42  Wynik na poziomie 29% został osiągnięty w roku 2003, w roku 2009 wyniósł 33%. W 2015 
roku wskaźnik wyniósł 31% i ma tendencje wzrostową, szerzej E. Kornberger-Sokołowska,  
M. Bitner, Prawo finansów, op. cit., s. 16.
43  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, op. cit., art. 15.
44  Europejska Karta Samorządu Lokalnego, op. cit..
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terytorialnego.45 Patrząc szeroko na pojęcie samodzielności samorządu można 
zauważyć, że występuje ona w różnym ujęciu:46

• prawnym – przypisanie osobowości prawnej, co wynika z porządku 
prawnego oraz daje upoważnienie do niezależności i możliwości decydo-
wania o swoich sprawach;

• politycznym – prawo wyboru kierunku działania, który będzie zgodny 
z ideą polityczną danej partii lub organizacji z uwzględnieniem prawa 
wyborczego, a także realizacja swobód i praw obywatelskich;

• organizacyjnym – prawo tworzenia własnych organów, jednostek orga-
nizacyjnych czy swoboda obsadzania stanowisk;

• gospodarczym – realizacja zadań oraz prowadzenie działalności 
gospodarczej;

• finansowym – prawo do decydowania o strukturze i wysokości docho-
dów oraz kształtowaniu rodzajów i wielkości wydatków. 

Relacja między samodzielnością a decentralizacją ma charakter dwukie-
runkowy. Z jednej strony zakres przydzielonej – w ramach decentralizacji – 
poszczególnym szczeblom JST władzy publicznej odgórnie limituje granice,  
w jakich JST mogą działać samodzielnie (największy zakres samodzielności 
ma gmina, najmniejszą samorząd powiatowy). Z drugiej strony samodziel-
ność działania wspólnot lokalnych w określonym zakresie jest warunkiem re-
alnej decentralizacji władzy. Innymi słowy, samodzielność JST to nie autono-
mia czy pełna swoboda działania, ale realizowana część władzy wykonawczej  
w państwie w ramach aktów normatywnych, które pochodzą od władzy usta-
wodawczej.47 Wspomniane akty normatywne zawierają szereg ograniczeń, 
które dotyczą między innymi: procedury planowania i dysponowania środ-
kami pieniężnymi, wysokości dotacji celowych, władztwa podatkowego, za-
rządzania długiem publicznym czy finansowania deficytu budżetowego itp.48

45  J. Szołni-Koguc, Samodzielność dochodowa jednostek samorządu terytorialnego – aspekty teore-
tyczne, Studia BAS, 1 (65)/2021, s. 10
46  B. Filipiak (red.), Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu te-
rytorialnego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009, s. 41 oraz B. Filipiak-Dylewska, Procedury 
budowy strategii finansowania zadań własnych gminy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 30
47  J.M. Salachna, Granice samodzielności legislacyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Stu-
dium prawnofinansowe na prawie ustrojowym, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2012,  
s. 62-63.
48  Szerzej: Kołaczkowski B., Ratajczak M., Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w 
Polsce, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010, s. 20 oraz J. Rogalska, Władztwo 
podatkowe i jego wpływ na budżety gminne, Studia Prawno-Ekonomiczne, Łódź 2020 T. 116, 
s. 233-251.
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Samodzielność finansowa wiąże się z przyznaniem na rzecz organów sa-
morządowych prawa do decydowania o wysokości i strukturze dochodów, wy-
datków, przychodów i rozchodów oraz do tworzenia i wykonywania budżetu 
danej jednostki. Na pojęcie samodzielności finansowej składa się zatem:49

• samodzielność dochodowa – prawo jednostek samorządu terytorialnego 
do posiadania i kształtowania własnych dochodów;

• samodzielność wydatkowa – niezawisłość w zakresie realizacji zadań 
własnych.

Na samodzielność dochodową, z uwagi na obecne uregulowania prawne 
oraz przyznane samorządom atrybuty, składają się:50

• wyposażenie we własne, bezterminowe źródła dochodów związanych  
z ograniczonym władztwem w zakresie kreowania tych dochodów;

• posiadanie własnego majątku jako źródła dochodów oraz ewentualnej 
formy zabezpieczenia zaciągniętych zobowiązań;

• posiadanie, gwarantowanego prawem dostępu do rynków finansowych;
• możliwość działania na podstawie samodzielnie uchwalonego budżetu.

Samodzielność wydatkowa to nic innego jak pewne balansowanie mię-
dzy całkowitą niezależnością w realizacji zadań i wydatkowania środków  
a bezpośrednim lub pośrednim celowościowym rozdysponowywaniem środ-
ków przez podmioty zewnętrzne (głównie administrację rządową).51 

Reasumując, należy tu zauważyć, że ani decentralizacja ani samodziel-
ność nie mogą być celem samym w sobie. Powinny one służyć jak najlepszej 
realizacji zadań publicznych. Co więcej powinny być one również traktowane 
jako swoisty impuls do dalszego rozwoju instytucji publicznych, których ce-
lem działania jest zaspokajanie ogólnych potrzeb społecznych. Zakres samo-
dzielności samorządu to nic innego jak stopień jego uniezależnienia od pań-
stwa. Wyznacznikiem pozycji ustrojowo-prawnej samorządu są jego prawa 
podmiotowe, które wynikają z posiadania osobowości prawnej i samodziel-
ności chronionej przez sądy.52 Trzeba również podkreślić, że faktyczna samo-
dzielność jednostek samorządu terytorialnego może być różna. Zależy ona od 
typu danej jednostki, jej zdolności do pozyskiwania środków finansowych, 

49  K. Surówka, Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo PWE, 
Warszawa 2013, s. 22.
50  K. Brzozowska, M. Kogut-Jaworska, Władztwo podatkowe w ocenie samodzielności dochodo-
wej gmin w Polsce, [w:] Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio 
H, Vol. L. 1, Szczecin 2016, s. 328.
51  E. Kornberger-Sokołowska, M. Bitner, Prawo finansów, op. cit., s. 18.
52  Tamże, s. 17.
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posiadanego majątku komunalnego, jej położenia53, walorów turystycznych 
i krajobrazowych oraz zagospodarowania infrastrukturalnego. Istotne znacze-
nie na określenie poziomu samodzielności ma również sytuacja polityczna54.

Ogólne zasady finansów  
jednostek samorządu terytorialnego

Regulacje dotyczące gospodarki finansowej jednostek sektora finan-
sów publicznych przyjmują formę wspólnych dla wszystkich zasad ogólnych  
finansów publicznych, jak i formę odrębnych zasad szczegółowych, które od-
noszą się do gromadzenia i wydatkowania środków publicznych. Odrębne za-
sady odnoszą się także do planowania środków publicznych oraz do kontroli 
ich gromadzenia i wydatkowania, jak również ich posiadania (rachunki ban-
kowe) i dokumentowania (rachunkowość i sprawozdawczość). Ponadto od-
rębne zasady i rozwiązania w zakresie gospodarki finansowej mogą odnosić się 
do różnych pod względem prawnofinansowym jednostek organizacyjnych.55

Zasady gospodarki finansowej są zasadami prawnymi, ponieważ wyni-
kają wprost lub pośrednio z obowiązujących przepisów prawa. Wyrażają je 
zwłaszcza przepisy Konstytucji RP oraz przepisy niektórych ustaw. Problema-
tyka gospodarki finansowej samorządu została uregulowana wieloma ustawa-
mi. Ponadto jednostki samorządu terytorialnego są zaliczane do podmiotów 
tworzących sektor finansów publicznych. Dla samorządu oznacza to koniecz-
ność respektowania reguł i zasad postępowania, które są wynikają chociażby  
z ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości56, a także wielu in-
nych ustaw i aktów wykonawczych. Procesy zachodzące w gospodarce finan-
sowej samorządu są dość złożone, stąd liczba różnego rodzaju uwarunkowań  
i zasad jest bardzo rozbudowana. Ma to jednak przyczynić się do uspraw-
nienia działania finansów samorządowych. Respektowanie tych zasad i reguł 
pozwala na ograniczenie ryzyka związanego z problemami finansowymi sa-
morządów, takimi jak: utrata płynności finansowej, regulowanie zobowiązań  
z opóźnieniem czy brak środków własnych na realizacje rozpoczętych inwestycji.  
 

53  R. Marchaj, Zasada samodzielności, a prawo do prowadzenia współpracy przez jednostki samo-
rządu terytorialnego, [w:] B. Dolnicki (red.) Formy współdziałania jednostek samorządu teryto-
rialnego, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012, s. 451.
54  M. Ślebodzka, Dochody własne a problematyka samodzielności dochodowej jednostek samorzą-
du terytorialnego na przykładzie gmin województwa łódzkiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, Szczecin 2013, nr 108, s.293.
55  C. Kosikowski, Regulacje prawne, op. cit., s. 46
56  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 ze zm. 
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Stosowanie zasad wybiórczo lub niestosowanie się do nich wcale może wiązać się  
z wystąpieniem ryzyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Niestety, zasady te mimo że mają wprawdzie formalnie charakter za-
sad obowiązujących, nie są jednak w pełni respektowane przez ustawodaw-
stwo zwykłe. Najbardziej jaskrawym przykładem są zasady określane w teo-
rii jako zasady lub cechy budżetowe. Mają one tylko charakter postulatów 
teoretycznych, co powoduje, że w różnym stopniu znajdują odzwierciedlenie  
w obowiązującym systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego.57  
W dalszej części rozdziału zostaną przybliżone wybrane, ważniejsze zasady go-
spodarki finansowej samorządu terytorialnego.

Zasada jawności i przejrzystości finansów publicznych

Ustawa o finansach publicznych wymienia przejrzystość i jawność finan-
sów publicznych jako jedne z najbardziej generalnych zasad, którymi należy 
się kierować w gospodarowaniu publicznymi środkami pieniężnymi, głównie 
w budżecie państwa i budżetach jednostek samorządu terytorialnego. Zasada 
przejrzystości gospodarowania publicznymi środkami pieniężnymi, wsparta 
zasadą jawności wpływa, na stopień wiarygodności i przewidywalności dzia-
łań w gospodarce finansowej. Warto tu podkreślić, że dostarczanie informacji 
na temat procesu podejmowania decyzji, a także odpowiednia komunikacja  
z otoczeniem powodują, że wybory i decyzje dysponentów publicznych środ-
ków pieniężnych są lepiej rozumiane, co stabilizuje oczekiwania wobec nich, 
 a zarazem zwiększa efektywność prowadzonej polityki finansowej.58

W świetle ustawy o finansach publicznych gospodarka środkami publicz-
nymi jest jawna. Zasady tej nie stosuje się do tych środków, których pocho-
dzenie lub przeznaczenie zostało uznane za informację niejawną. Wyłączenie 
to stosowane jest na podstawie konkretnych regulacji, bądź też wynika to  
z umów międzynarodowych.59 Trzeba tu podkreślić, że skoro jawność  
i przejrzystość finansów publicznych są niezbywalnym prawem obywateli 
umożliwiającym społeczną kontrolę tych finansów, to ograniczenia jawności 
muszą być ściśle zinstytucjonalizowane.60 Prawo to zagwarantowane zostało  
w Konstytucji RP. Zgodnie z art. 61 ust. 1 „Obywatel ma prawo do uzyskiwania 

57  E. Kornberger-Sokołowska, M. Bitner, Prawo finansów, op. cit., s. 25
58  J. Gliniecka, Przejrzystość i jawność jako reguły gospodarowania publicznymi środkami pienięż-
nymi, Gdańskie Studia Prawnicze, Gdańsk 2015, Tom XXXIII, s. 155-156.
59  Ustawa o finansach publicznych, op. cit., art. 33 ust. 2
60  J. M. Salachna (red.), K. Stelmaszczyk, M. Tyniewicki, Komentarz do ustawy o finansach 
publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2019, s. 66
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informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funk-
cje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalno-
ści organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz 
jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy 
publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa”. 
Dalej w swych postanowieniach Konstytucja gwarantuje obywatelom "dostęp 
do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicz-
nej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub 
obrazu”61

W zakresie jawności finansów publicznych można wyróżnić jej dwa 
aspekty: jawność formalną, a zatem możliwość poznania mechanizmów  
i procedur związanych z gospodarowaniem środkami publicznymi oraz da-
nych na ten temat, oraz jawność materialną, czyli tzw. przejrzystość finansów 
publicznych.62

Jawność gospodarki finansowej samorządu terytorialnego pozostaje  
w ścisłej korelacji z prawem obywatela (zagwarantowanym ustawowo) do 
uzyskania rzetelnej i wyczerpującej informacji o działalności decydentów  
i organów władzy samorządowej. Na płaszczyźnie działalności samorządu te-
rytorialnego jawność gospodarowania środkami publicznymi związana jest z:63

• jawność debat budżetowych w organach stanowiących jednostek samo-
rządu terytorialnego;

• jawność debat nad sprawozdaniami z wykonania budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego;

• jawność debaty nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej jednostki samorządu terytorialnego;

• podawanie do publicznej wiadomości: kwot dotacji udzielanych  
z budżetów jednostek samorząduterytorialnego, zbiorczych danych do-
tyczących finansów publicznych, zakresu zadań lub usług wykonywa-
nych lub świadczonych przez jednostkę oraz wysokości środków publicz-
nych przekazanych na ich realizację, zasad i warunków świadczenia usług 
dla podmiotów uprawnionych, zasad odpłatności za świadczone usługi;

• zapewnianie radnym danej jednostki samorządu terytorialnego do-
stępu do: dowodów księgowych i dokumentów inwentaryzacyjnych –  
z zachowaniem przepisów o rachunkowości oraz o ochronie danych 

61  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, op. cit., art. 61 ust. 2
62  J. M. Salachna (red.), K. Stelmaszczyk, M. Tyniewicki, Komentarz, op. cit., s. 65-66
63  Ustawa o finansach publicznych, op. cit., art. 34
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osobowych, informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli go-
spodarki finansowej, sprawozdania z wykonania planu audytu za rok 
poprzedni;

• udostępnianie przez jednostki sektora finansów publicznych wykazu 
podmiotów spoza sektora finansów publicznych, którym ze środków 
publicznych została udzielona dotacja, dofinansowanie realizacji zadania 
lub pożyczka, lub którym została umorzona należność wobec jednostki 
sektora finansów publicznych;

• udostępnianie corocznych sprawozdań dotyczących finansów i dzia-
łalności jednostek organizacyjnych należących do sektora finansów 
publicznych;

• podejmowanie, w głosowaniu jawnym i imiennym, uchwał organu wy-
konawczego jednostki samorządu terytorialnego dotyczących gospoda-
rowania środkami publicznymi.

Ponadto zasada jawności poza ustawą o finansach publicznych, została 
wyrażona w treściach poszczególnych ustaw ustrojowych. Z art. 61 ustawy  
o samorządzie gminnym64 wynika, że gospodarka finansowa gminy jest jaw-
na. Zasada ta na szczeblu gminnym realizowana jest poprzez niezwłoczne 
ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania (zgodnie  
z trybem przewidzianym dla aktów prawa miejscowego). Czynność ta nale-
ży do organu wykonawczego JST (wójta, burmistrza czy prezydenta miasta).  
Organ wykonawczy zobowiązany jest do poinformowania mieszkańców gminy  
o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej 
oraz wykorzystywaniu środków budżetowych. Należy tu zaznaczyć, że ustawa 
o samorządzie gminnym nie wskazuje form realizacji tego obowiązku, stąd 
może wynikać problem z dostępem do szczegółowych dokumentów. Nie ma 
bowiem podstaw prawnych by obywatel mógł się domagać dokumentów in-
nych niż, wynika to ze wspomnianego art. 61.

 Powiat, podobnie jak gmina prowadzi gospodarkę finansową na za-
sadach wynikających z przepisów prawa finansowego. Oznacza to, że również 
zobligowany jest on do przestrzegania zasad jawności i przejrzystości. Wy-
móg jawności został zapisany w art. 61 ustawy o samorządzie powiatowym65. 
Zgodne z jego treścią, zasada jawności realizowana jest przez:66 

64  Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95, ze zm.
65  Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578, ze zm.
66  Ustawa o samorządzie powiatowym, op. cit., art. 61.
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• jawność debaty budżetowej;
• opublikowanie uchwały budżetowej oraz sprawozdań z wykonania bu-

dżetu powiatu;
• przedstawienie pełnego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych  

z budżetu powiatu;
• ujawnienie sprawozdania zarządu z działań, które dotyczą:
o  zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale bu-

dżetowej kwotach wydatków (w ramach upoważnień udzielonych przez 
radę powiatu); 

o emisji papierów wartościowych. 
Podobnie gospodarka środkami finansowymi województwa jest jawna. Wy-

móg jawności jest spełniany między innymi przez:67

• zachowanie jawności debaty budżetowej;
• opublikowanie uchwały budżetowej oraz sprawozdań z wykonania bu-

dżetu województwa;
• przedstawianie pełnego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych  

z budżetu województwa.

Jak wspomniano wcześniej, ustawa o finansach publicznych nakłada 
na decydentów samorządowych obowiązek upubliczniania danych, dotyczą-
cych gospodarki finansowej samorządu. Przy czym ustawodawca nie dookre-
ślił sposobu upubliczniania tych danych. Czyli można by przyjąć, że każda 
forma upublicznienia danych będzie odpowiednia, byleby zasada dotycząca 
jawności finansów publicznych byłaby zachowana. Mając jednak na wzglę-
dzie jednoznaczne postanowienia ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostę-
pie do informacji publicznej68, stwierdzić należy, że upublicznienie następuje 
w szczególności przez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej. Organ 
wykonawczy samorządu ma zatem obowiązek podania do publicznej wiado-
mości danych istotnych z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania 
gospodarki finansowej. Dane te upubliczniane są w różnych terminach:69

• do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – kwartalną 
informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,  
w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach 
niepodatkowych należności budżetowych;

67  Ustawa o samorządzie wojewódzkim, op. cit., art. 72.
68  Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 ze zm., art. 7 i 8
69  Ustawa o finansach publicznych, op. cit, art. 37
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• do 31 maja roku następnego:
o dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorial-

nego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu albo 
nadwyżki;

o kwotę wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Eu-
ropejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej 
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wol-
nym Handlu (EFTA);

o kwotę wymagalnych zobowiązań wynikających z odrębnych ustaw 
oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji ad-
ministracyjnych, uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę 
sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem;

o kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu tery-
torialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom sa-
morządu terytorialnego;

o wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmio-
tów, których gwarancje i poręczenia dotyczą;

o wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków 
lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na 
raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem 
wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia;

o wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy 
publicznej.

Zasada szczegółowości – klasyfikacja budżetowa

Finanse publiczne związane są z procesami gromadzenia dochodów, 
przychodów oraz z rozdysponowywaniem zgromadzonych środków publicz-
nych, których wyrazem są wydatki i rozchody publiczne. Kontrola przepły-
wów, ruchów środków publicznych możliwa jest w głównej mierze przez 
zastosowanie reguł pozwalających na zagregowanie określonych przysporzeń 
oraz rozdysponowań budżetowych na zasadach spójnych dla sektora finan-
sów publicznych.70 Zasada szczegółowości dotyczy zastosowania szczegółowej 
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 

70  J. M. Salachna (red.), K. Stelmaszczyk, M. Tyniewicki, Komentarz, op. cit., s. 74.
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pochodzących ze źródeł zagranicznych. Środki te klasyfikuje się według dzia-
łów i rozdziałów, które klasyfikują rodzaj działalności oraz paragrafów definiu-
jących ich rodzaj. Reguły te powinny umożliwić konstruowanie (organizowa-
nie) budżetów, planów finansowych zgodnie z podstawową zasadą jawności  
i przejrzystości finansów publicznych. Poprawne stosowanie zasad klasyfikacji 
budżetowej umożliwia przeprowadzenie czynności kontrolno-analitycznych 
oraz sprawowanie nadzoru nad procesami związanymi z budżetem jednostki 
samorządu terytorialnego. Ponadto wyraźnie trzeba tu zaznaczyć, że klasy-
fikacja budżetowa nie stanowi podstawy prawnej do ustalania i pobierania 
dochodów, a także do dokonywania wydatków budżetowych. Jest jedynie 
instrumentem do ujmowania gromadzonych środków i dokonywanych wy-
datków na podstawie właściwych aktów prawnych.71

Ustawa o finansach publicznych zawiera kompetencję dla Ministra  
Finansów do określenia szczegółowej klasyfikacji z uwzględnieniem Polskiej 
Klasyfikacji Działalności. Zgodnie z tym wydane zostało w dniu 2 marca 
2010 r. rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wy-
datków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł za-
granicznych72, które następnie wielokrotnie było zmieniane73. Jedną ze zmian 
jest wyodrębnienie grupy paragrafów, które mają zastosowanie jedynie w jed-
nostkach samorządu terytorialnego. Przepisy tej zmiany rozporządzenia miały 
zastosowanie po raz pierwszy w planowaniu na rok 2019.

Klasyfikacja budżetowa wyróżnia 33 działy, ponad 600 rozdziałów oraz 
odpowiednio więcej paragrafów. Stanowi bazę techniczną do prezentowania 
rodzajów działalności, rodzajów dochodów, wydatków, przychodów i rozcho-
dów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Wyróżnić można 
trzy kryteria klasyfikacji budżetowej:74

1) Podmiotowe - podział na części zarówno dochodów, jak i wydatków 
budżetowych. Każda z części odpowiada aktualnemu podziałowi resor-
towemu administracji rządowej, a każda z jednostek resortowych jest 
dysponentem, który odpowiada za wykonanie określonej części budżetu.

2) Przedmiotowo-funkcjonalne - podział dochodów według źródła ich po-
chodzenia, natomiast podział wydatków – według przeznaczenia tych 
środków. Dochody i wydatki budżetowe dzieli się na działy i rozdziały. 

71  K. Gąsiorek, Klasyfikacja Budżetowa 2021, Wydawnictwo INFOR, Warszawa 2021, s. 7.
72  Dz.U. 2010 nr 38 poz. 207, ze zm. 
73  Rozporządzenie doczekało się od momentu jego ogłoszenia 29 zmian, z czego ostatnia po-
chodzi z 1 stycznia 2021 r. 
74  K. Gąsiorek, Klasyfikacja, op.cit., s. 7
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Działy budżetu umożliwiają analizę oraz ocenę zaangażowania środków 
budżetowych w wykonanie funkcji publicznych, społecznych i gospo-
darczych państwa, natomiast rozdziały budżetu stanowią poszerzenie 
klasyfikacji działowej.

3) Rodzajowe - uzupełnienie klasyfikacji przedmiotowo-funkcjonalnej  
o paragrafy i pozycje, przy czym treść paragrafów określa rodzaj docho-
du i wydatku oraz przychodu i rozchodu.

W budżetach samorządów działy są najważniejszym stopniem podziału 
klasyfikacji budżetowej i odpowiadają one zasadniczym rodzajom działalności 
gospodarki budżetowej. Klasyfikacja zawiera działy oznaczone trzycyfrowymi 
symbolami. Dalszym uszczegółowieniem działów klasyfikacji budżetowej są 
rozdziały. Ich symbole cyfrowe złożone są z pięciu cyfr, gdzie pierwsze trzy 
cyfry stanowią powtórzenie symbolu cyfrowego działu, zaś dwie kolejne ozna-
czają rozdział.75 Rozdziały klasyfikacji budżetowej odpowiadają m.in. określo-
nym zadaniom budżetowym.

Należy tu zaznaczyć, że zarządy jednostek samorządu terytorialnego mają 
możliwość decydowania o szczegółowości sporządzanych planów finansowych 
w zakresie wydatków swoich jednostek organizacyjnych (jednostek budżeto-
wych). Oznacza to, że projekty planów finansowych w zakresie wydatków 
mogą sporządzać na dwa sposoby:76 

• dział, rozdział, paragraf lub
• dział, rozdział, grupa paragrafów. 

Jednostki, które w poprzednich latach nie zdecydowały się skorzystać  
z tej opcji, po przeanalizowaniu plusów i minusów, mogą wprowadzić to roz-
wiązanie w planach finansowych przygotowywanych na rok 2021 r. Poziom 
szczegółowości sporządzania planów finansowych na rok 2021 powinien być 
określony w stosownym zarządzeniu.

Dalsze uszczegółowienie następuje poprzez określenie paragrafów, czyli 
wskazanie konkretnych kategorii dochodów, przychodów, wydatków i roz-
chodów. Struktura paragrafu obejmuje cztery cyfry. Pierwsze trzy informują 
z jakim rodzajem dochodu czy wydatku mamy do czynienia, natomiast ostat-
nia, czwarta cyfra mówi o źródle pochodzenia danej kategorii finansowej.77 

75  M. Wojtczak, Podstawy finansów publicznych, Wydawnictwo Ekonomik, Warszawa 2015, 
s. 39
76  K. Gąsiorek, Klasyfikacja, op. cit., s. 461.
77  P. Sołtyk, Finanse samorządowe, op. cit., s. 53.
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Zasady dotyczące źródeł pozyskiwania środków na realizację zadań  
jednostek samorządu terytorialnego

Pośród zasad, które dotyczą pozyskiwania środków przeznaczanych na 
realizację zadań można wymienić następujące zasady:78 

• stabilności i pewności źródeł dochodów;
• wydajności i elastyczności źródeł dochodów;
• adekwatności środków do zadań;
• terytorialnej lokalizacji źródeł dochodów;
• minimalizowania rozbieżności na poziomie dochodów jednostek samo-

rządu terytorialnego;
• przyznania samorządom władztwa finansowego, w tym podatkowego;
• dostępu do rynku kapitałowego.

Zasada stabilności i pewności źródeł dochodów to jedna z podstawowych 
zasad dotyczących systemu dochodów. Stabilność finansowa związana jest ze 
zdolnością jednostki samorządu terytorialnego do finansowania zadań wła-
snych oraz zleconych w wymiarze dochodowym.79 Z zasady tej wynika mię-
dzy innymi konieczność ustawowego określenia źródeł dochodów. Oznacza 
to, że samorządy nie mają przyznanego prawa do ustalania własnych źródeł 
dochodów, gdyż może to robić tylko ustawodawca. Związane jest to głównie 
z tym, iż możliwość swobody ustalania swoich dochodów przez poszczególne 
samorządy mogłaby doprowadzić do znacznego terytorialnego zróżnicowania 
obciążeń daninowych, a także nadmiernego wzrostu liczby świadczeń, wpro-
wadzonych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. Dopro-
wadziłoby to do powstania nadmiernych komplikacji wszystkich obciążeń 
na rzecz podmiotów publicznych, a następnie prowadziłoby to do znacznych 
trudności w zakresie kontroli funkcjonowania jednostek samorządu teryto-
rialnego. Mimo tego, jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość 
prowadzenia aktywnej polityki podatkowej. Polega ona na wykorzystywaniu 
możliwości kompetencyjnych władz samorządowych w zakresie władztwa po-
datkowego – stosowanie niższych stawek podatkowych czy wprowadzanie ulg, 
umorzeń, odroczeń oraz zwolnień. Istotne znaczenie ma wybór przez władze 
samorządowe właściwej strategii stosowania instrumentów stymulowania roz-
woju lokalnej przedsiębiorczości.

78  E. Kornberger-Sokołowska, M. Bitner, Prawo finansów, op. cit., s. 25.
79  J. Łubina, Problematyka gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w kontekście 
realizacji zadań publicznych, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2(8)/2020, s. 141
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Zasada wydajności i elastyczności źródeł dochodów sprowadza się do 
sprawiedliwego podziału dochodów między budżet centralny i budżety jed-
nostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia wydajności poszczegól-
nych źródeł oraz ich dynamiki wzrostu. Sama zasada wynika z zapisów EKSL, 
zgodnie z którą źródła zasilania budżetów jednostek samorządu terytorialne-
go powinny być wydajne i elastyczne w taki sposób, aby mogły odpowiadać 
zmianom (takim jak: wzrost cen czy konieczność waloryzacji wynagrodzeń 
i innych świadczeń budżetowych), które zachodzą w kosztach realizacji po-
szczególnych zadań publicznych. Sposób realizacji omawianej zasady jest uza-
leżniony w dużej mierze od wyboru modelu źródeł dochodów. Nie istnieje 
jeden „wzorcowy” model źródeł dochodów samorządów.80 Konstytucja RP 
wskazuje trzy podstawowe źródła finansowania samorządu: dochody własne, 
dotacje i subwencje. Warto tu przypomnieć, że wysokość dochodów własnych 
w dochodach ogółem świadczy o samodzielności jednostki samorządu teryto-
rialnego. Tym samym środki transferowane (dotacje i subwencje) nie powin-
ny dominować w ogólnej strukturze dochodów jednostek samorządu teryto-
rialnego. Proporcje, które powinny występować między dochodami własnymi 
a dochodami transferowymi nie zostały jednak nigdzie określone.

Zasada adekwatności to kolejna z zasad zapisanych w EKSL. Wynika  
z niej, że wysokość zasobów finansowych społeczności lokalnych powinna być 
dostosowana do zakresu uprawnień przyznanych im przez prawo.81 Innymi 
słowy adekwatność oznacza wymóg zagwarantowania jednostkom samorzą-
du terytorialnego partycypacji w dochodach publicznych stosownie do skali 
spraw publicznych, którymi się zajmują. Zasada adekwatności środków do za-
dań ustanowiona została także w Konstytucji RP, zgodnie z którą jednostkom 
samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpo-
wiednio do przypadających im zadań.82 Zasada ta wyraża wspomnianą wcze-
śniej zasadę samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. 

Zasada terytorialnej lokalizacji źródeł dochodów o nic innego jak wy-
posażenie samorządów w takie źródła dochodów, które są związane z teryto-
rium danej jednostki. Zapewnia to organom samorządowym wpływ na ich  
 
 

80  E. Kornberger-Sokołowska, M. Bitner, Prawo finansów, op. cit. 8, s. 27
81  K. Wójtowicz, Przejawy naruszeń zasady adekwatności w procesie decentralizacji zadań pu-
blicznych w Polsce, [w:] R. Brol, A. Raszkowski, A. Sztando (red.) Gospodarka lokalna w teorii 
i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 391, Wrocław 
2015, s. 285
82  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, op. cit., art. 167
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wielkość i wydajność oraz prowadzenie własnej, choć ograniczonej polityki 
finansowej.83

Zasada minimalizowania rozbieżności na poziomie dochodów jednostek 
samorządu terytorialnego wyraża się w konieczności zapewnienia samorzą-
dom dochodów równoważących, które stanowią uzupełnienie ich dochodów 
własnych. Zasada ta znalazła również swoje miejsce w EKSL, która mówi 
 o odpowiednim kształcie systemu finansów samorządowych w taki sposób, 
aby chronić społeczności finansowo słabsze z racji nierównego podziału po-
tencjalnych źródeł dochodów. Ma ona również swój zapis w Konstytucji RP 

– czyli gwarancji dla każdej jednostki samorządu terytorialnego posiadania 
dochodów własnych, także dochodów równoważących w postaci subwencji 
i dotacji.84 Należy tu zauważyć, że o takiej potrzebie działania o charakte-
rze równoważącym świadczą dane dotyczące poziomu dochodów własnych  
w poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w przeliczeniu na 
mieszkańca danej jednostki. Wynika z nich znaczące i pogłębiające się w ostat-
nich latach zróżnicowanie dochodów własnych.85 Mechanizmy wyrównawcze 
powinny być oparte na obiektywnych kryteriach, które pozwalają na kwali-
fikację jednostek uprawnionych do takiego wsparcia. Oznacza to, że mogą 
one nawiązywać do potencjału dochodowego danej jednostki lub do jej po-
trzeb wydatkowych wynikających z konieczności realizacji określonych zadań 
publicznych.86

Zasada przyznania samorządom władztwa finansowego, w tym podat-
kowego, oznacza realizację standardu określonego w EKSL, w myśl którego 
przyznanie samorządom dochodów podatkowych jest konsekwencją rozdzie-
lania realizacji zadań publicznych między państwo i samorząd terytorialny 
oraz decentralizacji uprawnień do dysponowania środkami publicznymi przez 
jednostki samorządu terytorialnego. Zakres władztwa finansowego (podatko-
wego) odnosi się jedynie do gmin, które mają realne prawo do określania 
elementów wpływających na wysokość obciążeń podatkowych.87 Władztwo 
podatkowe gmin, czyli ich uprawnienia do podejmowania decyzji w zakresie 
ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych oraz stosowania preferencji 

83  E. Kornberger-Sokołowska (red.) Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków 
europejskich, Wydawnictwo Lex a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012, s. 22
84  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, op. cit., art. 167
85  E. Kornberger-Sokołowska (red.) Jednostki samorządu, op. cit., s. 21
86  E. Kornberger-Sokołowska, M. Bitner, Prawo finansów, op. cit., s. 34
87  B. Filipiak, Polityka podatkowa gmin czy realizacja władztwa podatkowego, Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego nr 864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2015/76/1, 
Szczecin, s. 222
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podatkowych, wynika z zapisów Konstytucji RP (art. 168). Należy tu zaznaczyć, 
że gminy (pozostałe jednostki jeszcze mniej) mają bardzo mały wpływ na 
kształtowanie dochodów własnych. Dzieje się tak dlatego, że granice władztwa 
podatkowego mają swoje uzasadnienie w art. 217 Konstytucji RP. Zgodnie 
z jego zapisem nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie 
podmiotów, przedmiotów opodatkowania oraz stawek podatkowych, a także 
zasad przyznawania ulg, umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych 
zastrzeżone jest dla ustawy.88 Oznacza to, że ustawa reguluje wszystkie pod-
stawowe elementy konstrukcyjne podatku. Uprawnienia gmin do współde-
cydowania o konstrukcji prawnej podatków są niewielkie i praktycznie ogra-
niczone do możliwości zmniejszania wpływów. Oznacza to, że gminy mają 
ustawowo przyznane kompetencje w zakresie regulacji niektórych elementów 
konstrukcyjnych podatku w drodze uchwały. Są to uprawnienia dotyczące:89

• kształtowania stawek podatkowych – ich określania i różnicowania 
wysokości;

• kształtowania zwolnień przedmiotowych (podmiotowe są zastrzeżone 
dla ustawy).

Zasada dostępu do rynku kapitałowego to również zasada wynikająca  
z przepisów EKSL. Wiąże się ona z możliwością finansowania budżetów sa-
morządowych ze środków pochodzących z przychodów w rozumieniu art. 5 
ustawy o finansach publicznych, czyli kredytów, pożyczek oraz emisji obliga-
cji. Środki te umożliwiają samorządom pokrycie czasowego niedoboru w cią-
gu roku budżetowego, jak i finansowanie planowanego deficytu budżetowego. 
Warto tu podkreślić, że wykorzystywanie tych możliwości przez samorządy 
pozwala na zwiększenie ich potencjału ekonomicznego. Jest to to niezwykle 
ważne przy kwestiach związanych z absorpcją środków pochodzących z budże-
tu Unii Europejskiej. Co więcej wybór takiej formy pozyskiwania środków to 
swobodna decyzja organów samorządowych. Muszą one jednak przestrzegać 
prawnie ustalonych ograniczeń co do ich wielkości i zakresu. Co do zasady 
muszą być one przeznaczone na zadania inwestycyjne, a nie na bieżące wy-
datki budżetu.90

88  J. Rogalska, Władztwo podatkowe i jego wpływ na budżety gminne, Studia Prawno-Ekono-
miczne, 2020 T. 116, s. 237
89  L. Etel, Czego mogą dotyczyć uchwały podatkowe jednostek samorządu terytorialnego,  
[w:] C. Kosikowski (red.), Finanse samorządowe 2006, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 
2006, s. 125–127
90  E. Kornberger-Sokołowska, M. Bitner, Prawo finansów, op. cit., s. 37.
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Zasady dotyczące gospodarowania zasobami finansowymi

Do grupy obejmującej gospodarowanie zasobami finansowymi można 
zaliczyć następujące zasady: 91 

• samodzielnego gospodarowania zgromadzonymi zasobami,
• modyfikacji podstawowych, sformułowanych na gruncie teorii prawa 

finansowego, postulatów budżetowych (zasad budżetowych) odnoszo-
nych do gospodarowania środkami publicznymi na szczeblu centralnym, 
ze względu na konieczność uwzględnienia specyfiki funkcjonowania 
samorządu.

Zasada samodzielnego gospodarowania zasobami finansowymi w jed-
nostkach samorządu terytorialnego jest realizowana przez prawo do posia-
dania, tworzenia i wykonania własnych budżetów przez swoje organy i sa-
modzielnie powołane jednostki organizacyjne. Kolejnym aspektem realizacji 
tej zasady jest prawo do posiadania przez jednostki samorządu terytorialnego 
własnego majątku, który wykorzystywany jest do realizacji ich zadań. Samo-
dzielne gospodarowanie zasobami finansowymi to również prawo samorzą-
dów do swobodnego wyboru form organizacyjnych, które wykonują zadania.92  
Samodzielność ta ograniczona jest jednak katalogiem form, które są przewi-
dziane ustawowo, np. wybór między spółką z o.o. lub samorządowym zakła-
dem budżetowym. Kolejne ograniczenia wynikają z charakteru funkcjono-
wania i źródeł finansowania samorządu. Oznacza to, że samorząd działa na 
podstawie i w granicach prawa, czyli może on realizować tylko te zadania, 
które są dopuszczone przez prawo. Warto tu podkreślić, że pośród zadań reali-
zowanych przez samorządy duża część ma charakter obligatoryjny, co oznacza 
że samorząd musi zarezerwować odpowiednie środki finansowe, które umoż-
liwią ich realizację. Istotnym ograniczeniem samodzielności gospodarowania 
środkami w samorządzie są również dotacje celowe. Ideą dotacji jest przezna-
czenie środków na konkretny cel. A im większy udział dotacji w strukturze 
dochodów, to tym mniejszy zakres ich samodzielności.

Zasada modyfikacji zasad budżetowych wynika ze specyfiki samorządy 
terytorialnego. Jak już wspomniano wcześniej, ustawa o finansach publicz-
nych ujednolica zakres i treść wielu regulacji, odnosząc je do całego sektora 
finansów publicznych, jednocześnie wprowadza regulacje odrębne, skierowa-
ne do jednostek samorządu terytorialnego, np. rozdział dotyczący budżetów 

91  Tamże, s. 25.
92  E. Kornberger-Sokołowska (red.) Jednostki samorządu, op. cit., s. 23.
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samorządowych. W wyniku tego klasyczne zasady budżetowe, stosowane na 
potrzeby główne budżetu centralnego, ulegają istotnym modyfikacjom w od-
niesieniu do budżetów samorządowych93. Przykładowo:

• inne terminy obowiązują w sektorze samorządowym w odniesieniu 
do przygotowania i przedstawienia organom stanowiącym projektów 
budżetów;

• inne wymogi dotyczące treści uchwały budżetowej;
• odrębne regulacje dotyczące zakresu i wielkości zobowiązań dłużnych 

zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zasady dotyczące kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową 
samorządu terytorialnego

Pośród zasad, które dotyczą kontroli i nadzoru nad gospodarką finanso-
wą samorządu terytorialnego można wymienić następujące zasady94:

• ograniczonej ustawowo ingerencji w sferę gospodarki finansowej 
samorządu,

• zróżnicowania zakresu i kryteriów kontroli w zależności od rodzajów za-
dań realizowanych przez samorządy (własnych i zleconych),

• spójnego systemu kontroli finansowej, uwzględniającego efektywność 
społeczną i gospodarczą działań realizowanych za pomocą instrumentów 
finansowych.

Zasada ograniczonej ustawowo ingerencji w działalność samorządu tery-
torialnego wyznacza zakres działań nadzorczych wobec jednostek samorządu 
terytorialnego. Wynika to z faktu, że samorząd jest elementem struktur pu-
blicznych w państwie, a finanse samorządowe – elementem systemu finan-
sów publicznych. Oznacza to, że występuje tu potrzeba ewentualnej władczej 
ingerencji w sferę gospodarki finansowej samorządów.95 Zasada ta ma swoje 
umocowanie w Konstytucji RP, w której zostały określone organy nadzoru 
nad działalnością samorządu terytorialnego – regionalne izby obrachunko-
we.96 Ponadto określone zostały również zakres i kryteria takiego nadzoru, 
sprowadzając je do badania zgodności z prawem działania jednostek samorzą-
du terytorialnego.

93  E. Kornberger-Sokołowska, M. Bitner, Prawo finansów, op. cit., s. 39.
94  Tamże, s. 25.
95  E. Kornberger-Sokołowska (red.) Jednostki samorządu, op. cit., s. 24
96  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, op. cit., art. 171
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Granice nadzoru nad działalnością samorządu wyznacza ustawodawca, 
określając kryteria i formy działań nadzorczych. Co więcej, nie ma możliwości 
by stosować tu wykładnię rozszerzoną. Ważnym wyznacznikiem granic nad-
zoru nad samorządem jest dopuszczona przez ustawodawcę sądowa kontrola 
nad aktami nadzoru. Reasumując, zasada ograniczonej ustawowo ingerencji 
w działalność samorządu to brak możliwości ingerowania w działalność sa-
morządu w zakresie wyznaczania przez niego celów i sposobów ich realizacji. 
Jest to istotna gwarancja jego samodzielności także w sprawach finansowych.97

Zasada zróżnicowania zakresu i kryteriów kontroli w zależności od ro-
dzaju wykonywanych przez samorząd zadań związana jest z podziałem reali-
zowanych zadań na własne i zlecone. Regionalne izby obrachunkowe kon-
trolują gospodarkę finansową samorządu na podstawie kryterium zgodności  
z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Natomiast dodat-
kowo w odniesieniu do zadań zleconych, kontrola ta oparta jest na większej 
liczbie kryteriów. Zgodnie z ustawą o regionalnych izbach obrachunkowych 
kontrola w zakresie zadań zleconych, wykonywanych na podstawie ustaw lub 
zawieranych porozumień, dokonywana jest dodatkowo z uwzględnieniem 
kryterium celowości, rzetelności i gospodarności.98

Poza ustawą o regionalnych izbach obrachunkowych kwestie kontroli 
nad gospodarką samorządu uregulowane zostały z ustawie z dnia 23 grudnia 
1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli99.

System kontrolny samorządu oparty jest na pewnych formalnych kryte-
riach kontroli, które zostały połączone z weryfikacją obowiązków sprawozdaw-
czych jednostek samorządu terytorialnego. System ten nie pozwala jednakże 
uzyskać dostatecznych informacji dotyczących efektywności gospodarczej  
i społecznej gospodarki finansowej prowadzonej przez te jednostki.100 Nad-
zór nad gospodarką samorządu terytorialnego jest instytucją prawną złożoną  
i stwarzającą poważne problemy praktyczne.101 

97  E. Kornberger-Sokołowska, M. Bitner, Prawo finansów, op. cit., s. 40.
98  Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, Dz.U. 1992  
nr 85 poz. 428 ze zm., art. 5.
99  Dz.U. 1995 nr 13 poz. 59, ze zm. 
100  E. Kornberger-Sokołowska (red.) Jednostki samorządu, op. cit. , s. 24
101  Szerzej: P. Majewska, K. Majewski, Legalność jako kryterium nadzoru nad samorządem tery-
torialnym – ius czy lex?, Roczniki Administracji i Prawa nr XVI(1), s. 115-125
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Budżet samorządu

Wprowadzenie

Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego obejmuje instytucje 
prawnofinansowe służące:

• gromadzeniu przez JST środków pieniężnych (podatki, opłaty, dotacje 
celowe, subwencje, udziały w podatkach państwowych);

• organizacji zasobów pieniężnych (budżet);
• wydatkowaniu środków pieniężnych przez JST, określone w usta-

wach szczegółowych tworzących podstawę do dokonywania wydatków 
publicznych.

Główną instytucją prawnofinansową, która obejmuje organizację zaso-
bów pieniężnych jest budżet. Jest to instytucja o charakterze złożonym. Two-
rzą ją normy prawne odnoszące się do zasad planowania dochodów i wydat-
ków JST oraz zasad postępowania ze zgromadzonymi zasobami pieniężnymi, 
jak również kompetencji do podejmowania decyzji planistycznych i realiza-
cyjnych, a także kontrolnych w zakresie gospodarki budżetowej. 

W poniższym rozdziale przybliżone zostaną kwestie dotyczące: struktury 
budżetu, zasad budżetowych, planowania wieloletniego, procedury budżeto-
wej, dochodów i wydatków samorządowych oraz problematyka dotycząca de-
ficytu i zadłużenia samorządu.

Pojęcie i struktura budżetu  
jednostki samorządu terytorialnego

Budżety lokalne wykształciły się wraz z rozwojem instytucji samorządu 
terytorialnego oraz decentralizacją kompetencji dotyczących realizacji zadań 
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publicznych. Efektem tego jest rozdzielnie źródeł dochodów na państwowe 
i samorządowe oraz oparcie gospodarki finansowej samorządu na stabilnych 
źródłach dochodów z pewnym ograniczonym władztwem finansowym.1 Sa-
morząd terytorialny został reaktywowany w 1990 r. (na poziomie gminnym) 
oraz 1998 r. (na poziomie powiatowym i wojewódzkim). Reaktywacja ta sta-
nowi wyraz decentralizacji administracji publicznej. Podstawową instytucją 
gromadzącą środki finansowe służące do realizacji nałożonych zadań są wła-
śnie budżety samorządowe, które są odrębnymi od budżetu państwa budżeta-
mi publicznymi.

Budżet samorządowy jest podstawową instytucją prawnofinasową syste-
mu finansowego samorządu terytorialnego.2 Związany jest on z gromadzeniem 
i wydatkowaniem środków publicznych w celu realizacji zadań samorządo-
wych. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych budżet samorządu to roczny 
plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki3.

Zgodnie z powyższym pojęcie budżetu samorządowego należy analizo-
wać w następujących aspektach, jako:4

• plan finansowy – w ramach którego następuje gromadzenie i rozdyspo-
nowanie środków publicznych;

• strumień środków publicznych – ujęcie dynamiczne
• zasób środków publicznych – ujęcie statyczne;
• akt prawny – uchwalany przez organy samorządowe, dający upoważnie-

nie dla organu wykonawczego do gromadzenia i wydatkowania środków.

Budżet jako plan finansowy to nic innego jak zestawienie dochodów, 
wydatków, przychodów i rozchodów w odpowiednim przedziale czasowym 
i z określonym stopniu szczegółowości. Zgodnie z ustawą o finansach pu-
blicznych plan finansowy dotyczy roku budżetowego, który w polskim syste-
mie budżetowym pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Natomiast pojęcia: 
dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów zostały zdefiniowane  
w ustawie o finansach publicznych odniesieniu do wszystkich planów finanso-
wych sporządzanych w sektorze finansów publicznych. 

Budżet traktowany jest także jako zasób środków finansowych. Są to 
fundusze, które powinny zostać zgromadzone w trakcie roku budżetowego  
i przeznaczone na realizację określonych zadań publicznych, a także na spłatę 

1  E. Kornberger-Sokołowska, M. Bitner, Prawo finansów, op. cit., s. 52.
2  Z. Ofiarski (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Klu-
wer, Warszawa 2020, s. 1160.
3  Ustawa o finansach publicznych, art. 211.
4  P. Sołtyk, Finanse samorządowe, op. cit., s. 71.
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zobowiązań przypadających do realizacji w tym roku. Pojęcie zasobu jest wiel-
kością statystyczną.5

Budżet samorządowy przybiera również formę określonego aktu praw-
nego. Budżet jednostki samorządu terytorialnego zapisany jest w uchwale 
budżetowej organu stanowiącego tej jednostki. Potocznie, jak i często w prak-
tyce budżet jest utożsamiany z uchwałą budżetową. W sensie prawnym nie 
jest to jednak właściwe, z uwagi na to, że ustawodawca rozróżnił te pojęcia. 
Oznacza to, że budżet jest planem finansowym, zaś uchwała budżetowa jest 
aktem prawnym, który autoryzuje ów plan. W dalszej części rozdziału została 
przedstawiona procedura budżetowa. 

Budżet jako plan finansowy jest opracowywany, uchwalany i wyko-
nywany w sposób przewidziany prawem i przy respektowaniu określonych 
nakazów prawnych odnoszących się do szczególnych jego właściwości. Po-
nadto budżet planem nadrzędnym w stosunku do innych planów będących 
podstawą prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki organizacyjne 
samorządu terytorialnego. Zapisane w budżecie kwoty przychodów, w tym 
dotacji, oraz kwoty kosztów i ewentualnie wpłat do budżetu są dla jednostek 
organizacyjnych wiążące na etapie opracowywania projektów i zatwierdzania 
ich planów finansowych, a niektóre z tych wielkości także na etapie wykony-
wania planu finansowego.6 

Istota budżetu samorządowego jako aktu prawnego to:7

• jego obligatoryjny charakter – przepisy prawa, które nakładają na odpo-
wiednie organy obowiązek przygotowania i uchwalenia budżetu; spro-
wadza się to do ustalenia konkretnego terminarza wykonywanych dzia-
łań oraz określenie ewentualnych skutków związanych z niewykonaniem 
tych czynności;

• zasady dotyczące podziału kompetencji między organu stanowiące i wy-
konawcze – rady gmin, powiatów, sejmiki wojewódzkie i organy wyko-
nawcze jednostek samorządu terytorialnego;

• specyficzny charakter prawny treści budżetu wyznaczony przez obowią-
zujące prawo;

• ograniczone ramy czasowe obowiązywania – rok.

Prawny charakter budżetu został określony w ustawie o finansach publicz-
nych, co oznacza, że ujęte w budżetach jednostek samorządu terytorialnego 

5  E. Kornberger-Sokołowska, M. Bitner, Prawo finansów, op. cit., s. 55.
6  Z. Ofiarski (red.), Ustawa o finansach publicznych, op. cit., s. 1162.
7  E. Kornberger-Sokołowska, M. Bitner, Prawo finansów, op. cit., s. 57.
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(oraz budżecie państwa i planach finansowych jednostek budżetowych):8

• dochody oraz przychody – stanowią prognozy ich wielkości,
• wydatki oraz łączne rozchody – stanowią nieprzekraczalny limit.

Budżet jako plan odnosi się do przyszłości. Oznacza to, że ujęte w nim 
wielkości dochodów i przychodów mają charakter prognozy, zaś wydatki oraz 
łączne rozchody stanowią nieprzekraczalny limit. Co więcej, limit wydatku 
wyznacza granice zarówno zaciągania zobowiązań angażujących środki finan-
sowe budżetu, jak i dokonywania wydatków. Obowiązkiem wykonawców 
planu w zakresie dochodów jest podejmowanie wszelkich działań, aby zapla-
nowane w budżecie dochody zostały zrealizowane. Należy tu jednak zazna-
czyć, że w trakcie roku budżetowego pierwotnie ustalone limity wydatków 
mogą ulec zmianie na zasadach określonych przez przepisy regulujące szczegó-
łowe kwestie dotyczące wykonywania budżetu. Zestawienie prognozowanych 
dochodów danej jednostki samorządu z wydatkami koniecznymi do wyko-
nania przypisanych tej jednostce zadań pozwala na ustalenie wyniku budżetu 
(nadwyżki lub deficytu).

Z przepisów ustawy o finansach publicznych wynika również fakt, że 
podstawą prawną do pobierania dochodów z określonych źródeł są odrębne 
przepisy lub postanowienia umów, które nakładają na różne podmioty obo-
wiązki związane z pozyskiwaniem lub dostarczaniem dochodów z tych źródeł. 
Kwoty zapisane w budżecie samorządów dotyczące dochodów z określonych 
źródeł lub wydatków na określone cele nie stanowią podstawy roszczeń ani 
zobowiązań samorządu wobec osób trzecich, ani roszczeń tych osób wobec 
państwa.9 Oznacza to również, że beneficjenci środków budżetowych nie 
mogą zgłaszać roszczeń wobec konkretnego budżetu, w przypadku gdyby nie 
otrzymali środków w wysokości, która wynikałaby z uchwalonego budżetu.

O formie prawnej i strukturze budżetu samorządowego decyduje wspo-
mniana wcześniej ustawa o finansach publicznych. Zgodnie z jej treścią bu-
dżet jest elementem uchwały budżetowej, która uchwalana jest w określonej 
procedurze. Uchwała budżetowa zawiera:10

• część tekstową (normatywną) – kolejne przepisy, zawiera określenie pod-
stawowych wielkości budżetu, odesłanie do załączników w sprawach uję-
cia określonych przekrojów budżetu itd.;

8  Ustawa o finansach publicznych, op. cit., art. 52 ust. 1.
9  Tamże, art. 51.
10  J. M. Salachna (red.), K. Stelmaszczyk, M. Tyniewicki, Komentarz, op. cit., s. 305.
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• budżet – najczęściej w formie odpowiednio uporządkowanych załączni-
ków do uchwały budżetowej

• plany finansowe jednostek gospodarki budżetowej tej jednostki
• pozostałe załączniki – niebędące budżetem.

Szerzej na temat elementów uchwały budżetowej w dalszej części pracy.
Ponadto w obowiązujących przepisach prawnych została przewidziana 

instytucja prowizorium budżetowego. Jest to czasowa alternatywa budżetu, 
czyli tymczasowy budżet uchwalany na okres części roku budżetowego. Jed-
nakże uchwalenie prowizorium przez organ stanowiący samorządu jest moż-
liwe tylko wtedy, gdy dochody i wydatki państwa określa ustawa o prowizo-
rium budżetowym.11

W aktualnym systemie ustrojowo-organizacyjnym samorządu można 
wyróżnić następujące budżety:12

• gminne;
• powiatowe;
• województw samorządowych;
• miast na prawach powiatu;
• miasta stołecznego Warszawy oraz warszawskich dzielnic13;
• związków metropolitalnych14;
• związków międzygminnych, związków powiatowych czy związków 

powiatowo-gminnych.

Zasady budżetowe

Każdy budżet powinien posiadać pewne, ściśle określone cechy. W wy-
niku ewolucji koncepcji teoretycznych w nauce finansów i prawa finansowego 
najważniejsze postulaty odnośnie do budżetu zostały sformułowane w formie 
zasad budżetowych. 

Zasady budżetowe to postulaty nauki, których przestrzeganie powinno 
zapewnić prawidłowe tworzenie i realizowanie zadań budżetowych. Istnieją 
one niezależnie od stopnia ich zastosowania w praktyce. Należy je rozpatry-
wać jako pożądane cechy budżetu i gospodarki budżetowej. Problemem jest 

11  Ustawa o finansach publicznych, op. cit., art. 241.
12  E. Kornberger-Sokołowska, M. Bitner, Prawo finansów, op. cit., s. 53-54.
13  Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy, Dz.U. 2002 nr 41 
poz. 361 ze zm., 
14  Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim, Dz.U. 
2017 poz. 730 ze zm., 
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jednak to, że nie istnieje zamknięty i stały katalog zasad budżetowych. Co 
więcej, różni autorzy tak samo brzmiącym zasadom przypisują odmienne zna-
czenie, pewne zasady łączą albo rozdrabniają, bądź te same postulaty ujmują 
w różnych kontekstach.15 Należy tu również podkreślić, że zasady budżetowe 
nie mają znaczenia ponadczasowego i ponadprzestrzennego. Oznacza to, że 
będą dotyczyły tylko wybranych cech systemu budżetowego i funkcji, jaką 
przypisuje się budżetowi w danym kraju.16 Zasady mogą dotyczyć treści bu-
dżetu, jego struktury czy procedury uchwalania. 

Kolejna kwestia w zakresie zasad budżetowych dotyczy tego, że na sku-
tek przyjętego prawodawstwa niektóre z nich stały się normami prawnymi. 
Przykładem może być zasada roczności – budżet uchwalany na konkretny rok 
budżetowy. Jednak nie jest to ogólnie przyjęta praktyka, a stosunek prawa do 
określonych zasad budżetowych należy ustalić drogą wykładni. 

Do najczęściej przywoływanych zasad budżetowych należą zasady: jed-
ności, powszechności, roczności, równowagi, szczegółowości, jawności czy 
przejrzystości. Inne zasady wymieniane w literaturze to zasada: realności, 
uprzedniości, gospodarności, operatywności, jednoroczności, polityczności, 
racjonalności, rzetelności czy niefunduszowania. W dalszej części przedsta-
wiono charakterystykę wybranych zasad budżetowych.

Zasada jedności mówi, że wszystkie dochody i wydatki powinny być 
ujęte w jednym zestawieniu. Zasada ta rozpatrywana w kontekście jedności 
formalnej i materialnej. W ujęciu formalnym oznacza objęcie jednym aktem 
prawnym dochodów i wydatków – jest nim odpowiednio ustawa budżetowa 
(państwo) i uchwała budżetowa (samorząd). W ujęciu materialnym (ogólność 
zupełna) mówi o zakazie łączenia konkretnych dochodów z konkretnymi 
wydatkami (inaczej zasada niefunduszowania). W praktyce odstępstwem od 
tej zasady jest dołączanie do ustawy czy uchwały budżetowej odrębnych pla-
nów finansowych w formie załączników oraz budżetów obejmujących środku 
europejskie niepodlegające zwrotowi czy tworzenie na poziomie centralnym 
państwowych funduszy celowych (wiązanie konkretnych dochodów z kon-
kretnymi wydatkami).

15  Szerzej: S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i Praktyka, Wydawnictwo PWN, Warsza-
wa 2005, s. 122-126 oraz A. Alińska, B. Woźniak, Współczesne finanse publiczne, Wydaw-
nictwo Difin, Warszawa 2016, s. 119-122 oraz P. Sołtyk, Finanse samorządowe, op. cit.,  
s. 65-69 oraz A. Skoczylas-Tworek, Budżet zadaniowy jako wyzwanie dla audytorów wewnętrz-
nych jednostek sektora finansów publicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Nr 62 (766), 2013, s. 195
16  C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Dom Wydawniczy 
ABC, Warszawa 2003, s. 305
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Zasada powszechności albo inaczej zupełności oznacza obowiązek objęcia 
w budżecie samorządowym wszystkich dochodów i wydatków budżetowych. 
Zasada ta w zupełności stosowana jest w odniesieniu do jednostek budżeto-
wych (budżetowanie brutto). Odstępstwem od tej zasady jest powołanie przez 
jednostki samorządu takich form organizacyjnych jak samorządowe zakłady 
budżetowe (budżetowanie netto), które wykonując zadania pokrywają koszty 
swoje działalności z przychodów własnych.

Zasada roczności to nic innego jak ujęcie dochodów, przychodów, wy-
datków i rozchodów w budżecie samorządowym w okresie jednego roku. 
Zgodnie z tą zasadą niezrealizowane kwoty wydatków wygasają z upływem 
roku budżetowego. Wyjątkiem od tej zasady jest funkcjonowanie prowizo-
rium budżetowego (czasowa alternatywa budżetu). Kolejnym odstępstwem 
od tej zasady jest potraktowanie danego wydatku jako niewygasający z upły-
wem roku budżetowego. Możliwość taka daje ustawa o finansach publicznych, 
zgodnie z którą organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może 
określić katalog wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 
(tzw. wydatki niewygasające), oraz określić ostateczny termin dokonania każ-
dego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. Okre-
ślenie wydatków niewygasających wymaga zawsze podjęcia uchwały organu 
stanowiącego. Uchwała w tym przedmiocie powinna zostać podjęta przed 
końcem roku budżetowego, zaś wydatki muszą być dokonane nie później niż 
do 30 czerwca roku następnego.17 Kolejnym instrumentem, który wspoma-
ga proces planowania finansów samorządowych jest omówiona w następnym 
punkcie wieloletnia prognoza finansowa.

Zasada równowagi budżetowej dotyczy zrównania dochodów z wydatka-
mi. Mimo iż, zasada ta przywoływana jest przez większość autorów czy usta-
wodawcę, to jest jedną z najmniej jasnych i ogólnikowo traktowanych postula-
tów.18 Za budżet zrównoważony uważa się również sytuację, gdzie dochody są 
wyższe od wydatków (występuje nadwyżka budżetowa). W sytuacji, w której 
dochody są niższe od wydatków możemy zaobserwować występowanie deficy-
tu budżetowego. Formalnie nadwyżka budżetowa umożliwia wprowadzenie 
dodatkowej ilości pieniądza. Natomiast deficyt wymaga zaciągnięcia zobo-
wiązań umożliwiających pokrycie powstałego niedoboru. Utrzymujący się de-
ficyt, prowadzi do powstawania długu publicznego (skumulowane pożyczki  
 

17  Ustawa o finansach publicznych, op. cit., art. 263
18  C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne, op. cit., s. 313
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publiczne) oraz generuje wysokie koszty jego obsługi, co jest dodatkowym 
utrudnieniem dla idei zrównoważonego budżetu.

Zasada roczności, podobnie jak zasada równowagi budżetowej według 
niektórych autorów ma charakter drugorzędny w stosunku do zasad podsta-
wowych, takich jak jedność, jawność i zupełność. Zasadę tę określa się rów-
nież jako zasadę techniczną.19

Zasada szczegółowości (inaczej specjalizacji) dotyczy ustalania i wykony-
wania budżetu ze szczególnym podziałem dochodów i wydatków. Realizacja 
tej zasady przejawia się w przedstawieniu dochodów według określonych źró-
deł, zaś wydatków według kierunków i celów ich przeznaczenia.20 Realizacji 
tego postulatu w praktyce służy klasyfikacja budżetowa, która jest jednocze-
śnie jedną z głównych zasad finansów publicznych. Szerzej omówiona została 
w rozdziale drugim.  

Zasada jawności i zasada przejrzystości – to dwie zasady ściśle powiązane 
ze sobą, które również są głównymi zasadami finansów publicznych. Szerzej 
omówione zostały w rozdziale drugim.  

Reasumując, zasady budżetowe stanowią ważne wskazówki dla władzy 
publicznej w zakresie gospodarowania środkami finansowymi. Przedstawio-
ne powyżej zasady mają na celu zagwarantować racjonalne wydatkowanie 
środków publicznych, równość dostępu do tych środków oraz dostępność 
informacji na temat prawidłowego oraz skutecznego gospodarowania nimi. 
Celem wdrożenia powyższych zasad jest zapobieganie niekontrolowanym wy-
datkom oraz zapewnienie wykonania zadań publicznych w sposób efektywny,  
oszczędny i terminowy. 

Planowanie wieloletnie  
w jednostkach samorządu terytorialnego

Planowanie wieloletnie uznawane jest współcześnie za niezbędny wa-
runek prawidłowego zarządzania finansami publicznymi. Wiąże się ono  
z perspektywicznym myśleniem i podejmowaniem decyzji, których skutki 
widoczne są w długim okresie. Wieloletnie planowanie jest procesem, który 
pomożeokreślić możliwości finansowe samorządu. Pozwala ono wariantowo 
szacować przyszłe dochody i wydatki oraz poziomy nadwyżki lub deficytu.21

19  N. Gajl, Gospodarka budżetowa w świetle prawa porównawczego, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1993, s. 82.
20  P. Sołtyk, Finanse samorządowe, op. cit., s. 67.
21  M. Piszczek, Wieloletnie planowanie finansowe w samorządzie, Prace Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, 485, Wrocław 2017, s. 363.
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Wieloletnia prognoza finansowa to względnie nowy instrument, wpro-
wadzony ustawą o finansach publicznych z 2009 roku, po raz pierwszy  
w samorządach była uchwalana od 2011 r.22 W uzasadnieniu projektu ustawy 
podkreślono wagę wieloletniego planowania. Jako argumenty przemawiające 
na korzyść jej wprowadzenia można wymienić:23 

• racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi – wzrost efektywno-
ści  wydatkowania, powiązanie wydatków ze średnio- i długookresowymi 
priorytetami rządu, ułatwienie absorpcji funduszy UE, skoncentrowanie 
działań na średnio- i długookresowej stabilności finansów publicznych;

• zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki 
fiskalnej;

• dopasowanie do planowania na szczeblu unijnym.

Mimo wielu zalet planowania wieloletniego, ma ono również wady. 
Wskazać tu można długotrwałość i kosztowność wprowadzenia nowej in-
stytucji, a także problem formalnego związania wieloletnimi prognozami 
(zmniejszenie elastyczności polityki fiskalnej). Mimo tego, korzyści związane 
z wprowadzeniem takiego planowania są dużo większe, niż ewentualne koszty.

Wieloletnia prognoza finansowa ma charakter obligatoryjny. Oznacza 
to, że ograny samorządu są zobligowane do jej uchwalenia. Nie ma jednak 
charakteru bezwzględnie obowiązującego, gdyż możliwe są zmiany prognozy,  
o ile ich zakres i sposób dokonania są zgodne z regułami zawartymi w ustawie 
o finansach publicznych.24 Warto tu zauważyć, że z przepisów ustawy o finan-
sach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych nie wynikają żadne sankcje związane z ewentualnym 
brakiem wieloletniej prognozy finansowej.25

Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna, mimo że nie 
stanowi planu, a jedynie prognozę. Mimo że jest to plan działań finansowych 
na przyszłość, to jest dokumentem, który powinien zawierać realistyczne dane 
odnoszące się do gospodarki finansowej konkretnej jednostki, z uwzględnie-
niem wielu zmiennych mających w przyszłości na nią wpływ. 

Wieloletnia prognoza finansowa, jak sama nazwa wskazuje jest pla-
nem finansowym o charakterze wieloletnim i obejmuje co najmniej cztery 

22  J. Salachna (red.), Budżet samorządowy i wieloletnia prognoza finansowa, Wydawnictwo 
ODDK, Gdańsk, 2014, s. 15
23  Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o finansach publicznych, druk sejmowy  
nr 1181 z dnia 20 października 2008 r., s. 11
24  E. Kornberger-Sokołowska, M. Bitner, Prawo finansów, op. cit., s. 50
25  Z. Ofiarski (red.), Ustawa o finansach, op. cit., s. 1220
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lata budżetowe. Metodologia sporządzania prognozy nie została ustawowo 
określona, ustawa określiła tylko ogólnie jej treść i niezbędną szczegółowość.26  
W treści wieloletniej prognozy finansowej zawarte są informacje dotyczące:27

• dochodów bieżących i majątkowych samorządu (wraz z dochodami ze 
sprzedaży majątku);

• wydatki bieżące (w tym obsługę długu, gwarancje i poręczenia) oraz wy-
datki majątkowe;

• wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
• przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
• przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego,  

z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
• kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinanso-

wania jego spłaty;
• kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wy-

datków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie odrębnie 
dla każdego z nich (które wiążą się ze środkami europejskimi czy realiza-
cją umów o partnerstwie publiczno-prywatnym);

• prognozy zadłużenia (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).

Brak określenia w uchwale w przedmiocie wieloletniej prognozy finanso-
wej wszystkich wymaganych w ustawie o finansach publicznych parametrów 
powoduje, że uchwała ta posiada wadę w zakresie jej konstrukcji merytorycz-
nej. Skutkować to powinno stwierdzeniem jej nieważności.

Wiele z elementów treści wieloletniej prognozy finansowej jest związa-
nych z brakiem zachowania równowagi finansowej danej jednostki. Aspekty 
te dotyczą głównie deficytu i zaciągania lub planowania zaciągnięcia długu. 
Można zatem stwierdzić, że wieloletnia prognoza finansowa ma być przede 
wszystkim instrumentem, który służy ograniczaniu zadłużenia i prawidło-
wemu zarządzaniu długiem w okresie co najmniej czterech lat budżetowych,  
który nie może być jednak krótszy niż okres, na który zaciągnięto i planuje się 
zaciągnąć zobowiązania.28 

26  E. Kornberger-Sokołowska, M. Bitner, Prawo finansów, op. cit., s. 50
27  Ustawa o finansach publicznych, op. cit.., art. 226
28  Z. Ofiarski (red.), Ustawa o finansach, op. cit., s. 1225
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Procedura budżetowa

Procedura budżetowa to określony sposób postępowania w procesie two-
rzenia i realizacji budżetu. Została ona ujęta w prawnie wytyczone reguły, któ-
re stosują organy publiczne przy realizacji swoich zadań. Tworzona uchwała 
budżetowa jest aktem nie tylko o określonym przedmiocie regulacji, lecz także 
podejmowanym w określonym trybie. Procedura budżetowa obejmuje nastę-
pujące etapy:29 

• opracowanie projektu budżetu;
• uchwalenie budżetu;
• wykonanie budżetu;
• kontrolę budżetu.

Regulacje prawne dotyczące opracowania i uchwalania budżetu jedno-
stek samorządu terytorialnego zawiera ustawa o finansach publicznych. Anali-
zując przepisy wspominanej ustawy można wymienić najważniejsze podmioty, 
które są zaangażowane w tworzenie budżetu. Poniższa tabela zawiera wykaż 
tych podmiotów, wraz z przypisanymi im kompetencjami dotyczącymi prac 
budżetowych. 

Jako podmiot można tutaj wskazać również ministra właściwego ds. 
finansów. Jest on zobligowany do przekazania jednostkom samorządu tery-
torialnego informacji o kwotach subwencji i wpłatach jednostek samorządu 
terytorialnego do budżetu państwa oraz o wielkościach udziału we wpływach 
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z zapisem ustawy o finansach publicznych przygotowanie pro-
jektu uchwały budżetowej należy do wyłącznych kompetencji organu wyko-
nawczego jednostki samorządu terytorialnego.30 Do przygotowania projektu 
niezbędna jest wiedza w zakresie:31

• wskaźników makroekonomicznych;
• materiałów planistycznych, które są przekazywane przez podległe jed-

nostki organizacyjne;
• założeń własnej polityki finansowej;
• informacji, które dotyczą dochodów transferowych;
• zadań o charakterze wieloletnim oraz planów inwestycyjnych;

29  E. Chojna-Duch, Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Wydawnictwo LexisNexis, 
Warszawa 2007, s. 186.
30  Ustawa o finansach publicznych, op. cit., art. 233.
31  E. Kornberger-Sokołowska, M. Bitner, Prawo finansów, op. cit., s. 77.
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• potrzeb zgłaszanych przez obywateli i podmiotów działających na da-
nym terenie – czego realizacją jest tworzenie budżetów obywatelskich;

• wykonania budżetu w roku bieżącym.

Tabela 2. Podmioty zaangażowane w procedurę budżetową samorządu i ich zadania

Organ stanowiący JST Organ wykonawczy JST Regionalna izba 
obrachunkowa

• podjęcie uchwały  
w sprawie trybu prac 
nad projektem uchwały 
budżetowej

• podjęcie uchwały bu-
dżetowej – uchwalenie 
budżetu

• przygotowanie projektu 
uchwały budżetowej oraz  
wieloletniej prognozy finanso-
wej wraz z załącznikami  
i wymaganymi materiałami 
informacyjnymi,

• przekazanie projektu uchwa-
ły budżetowej i wieloletniej 
prognozy finansowej do re-
gionalnej izby obrachunkowej 
w celu zaopiniowania,

• przekazanie projektów do 
organu stanowiącego w celu 
uchwalenia,

• przekazanie jednostkom 
podległym informacji, które 
są niezbędne do opracowa-
nia ich własnych planów 
finansowych

• przedstawienie opinii 
na temat projektu 
uchwały budżetowej  
i wieloletniej prognozy 
finansowej,  ze szcze-
gólnym uwzględnie-
niem prognoz dotyczą-
cych zadłużenia;

• wykonywanie nadzoru 
w zakresie zgodności 
z prawem podjętej 
przez organ stanowiący 
uchwały budżetowej;

• uchwalenie uchwały 
budżetowej w przypad-
ku gdy taka nie zosta-
nie uchwalona przez 
organ stanowiący w 
terminie do 31 stycz-
nia roku budżetowego. 
Budżet taki obejmuje 
jedynie realizacje 
zadań własnych i zadań 
zleconych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-
sach publicznych, Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 ze zm., art. 233-241

Warto tu podkreślić, że w miastach na prawach powiatów tworzenie bu-
dżetów obywatelskich jest obligatoryjne.  Wysokość budżetu obywatelskiego 
wynosi co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożo-
nym sprawozdaniu z wykonania budżetu.32 Tryb prac przy opracowywaniu 
budżetu obywatelskiego określa rada miejska.

32  Ustawa o samorządzie gminnym, op. cit. art. 5a ust. 5.
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Terminarz prac nad budżetem przedstawia się następująco:33

• organ wykonawczy sporządza projekt uchwały budżetowej, który przed-
kłada najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy 
organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej. Regional-
na izba obrachunkowa zobligowana jest w terminie miesiąca od otrzy-
mania projektu uchwały do wydania opinii, która przekazuje organowi 
stanowiącemu;

• organ stanowiący podejmuje uchwałę budżetową najpóźniej do  
31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy. W szczególnych przy-
padkach termin ten może być wydłużony do 31 stycznia roku budżeto-
wego. Do czasu uchwalenia budżetu, zgodnie z obecnymi regulacjami 
ustawy o finansach publicznych, podstawą gospodarki finansowej jed-
nostek samorządu terytorialnego jest projekt przygotowany przez organ 
wykonawczy;

• w przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej, organ nadzorczy jakim 
jest regionalna izba obrachunkowa ustala budżet do końca lutego roku 
budżetowego w zakresie realizacji zadań własnych i zadań zleconych.

Ustawodawca w przepisach prawa określił elementy obligatoryjne  
i fakultatywne uchwały budżetowej. Do elementów obligatoryjnych należy 
zaliczyć:34

• łączną kwotę planowanych dochodów i planowanych wydatków budżetu, 
z podziałem na bieżące i majątkowe;

• kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu samo-
rządowego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nad-
wyżki budżetu;

• łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu;
• limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emito-

wanych papierów wartościowych;
• kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 

zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 
przez samorządy;

• szczególne zasady wykonywania budżetu jednostek samorządu teryto-
rialnego w roku budżetowym, wynikających z odrębnych ustaw;

33  Ustawa o finansach publicznych, op. cit., art. 238-241.
34  Ustawa o finansach publicznych, op. cit., art. 212.



80

ROZDZIAŁ 3

• uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki  
finansowej w ramach budżetu gminy;

• zapis innych postanowień, których obowiązek zamieszczenia  
w uchwale budżetowej wynika z postanowień organu stanowiącego jed-
nostek samorządu terytorialnego.

Natomiast jako elementy fakultatywne ustawa o finansach publicznych 
wymienia między innymi upoważnienia dla organu wykonawczego do zacią-
gania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie 
występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu samorządowego 
oraz na inwestycje ujęte w ramach przedsięwzięć określonych w wieloletniej 
prognozie finansowej oraz do dokonywania zmian w budżecie, które jednak 
jest ograniczone do planu wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków 
między działami. 35 

Procedura sporządzania projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz 
jej uchwalenia jest analogiczna do procedury sporządzania projektu i uchwa-
lania uchwały budżetowej. Oznacza to, że podlega ona zaopiniowaniu przez 
regionalną izbę obrachunkową. Warto tutaj jednak podkreślić, że opinia 
regionalnej izby obrachunkowej dotycząca projektu uchwały ma wyłącznie 
znaczenie informacyjne, jeśli jednak ponowna opinia dotycząca uchwały  
o przyjęciu prognozy jest negatywna – organy samorządu zobowiązane są do 
poczynienia odpowiednich zmian w uchwale.36

Dochody budżetu samorządu i ich źródła

Dochody budżetowe jednostki samorządu terytorialnego są źródłem in-
formacji o ogólnym obrazie jej zasobności i kształtują kierunki wydatkowania 
środków finansowych.37 W przepisach prawa nie zostało wyjaśnione pojęcie 
dochodów jednostek samorządu terytorialnego, niemniej jednak istotne zna-
czenie mają źródła dochodów. W Konstytucji RP dochody zostały podzielone 
na: dochody własne, subwencje oraz dotacje38, w ustawie z dnia 13 listopada 
2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego katalog ten posze-
rzony został jeszcze o środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlega-
jących zwrotowi oraz inne środki.39

35  Tamże, art. 212.
36  E. Kornberger-Sokołowska, M. Bitner, Prawo finansów, op. cit., s. 51
37  B. Filipiak, M. Dylewski, M Gorzałczyńska-Koczkodaj, Analiza finansowa budżetów jedno-
stek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Municipium, Warszawa 2011, s. 45
38  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, op. cit., art. 167 ust. 2
39  Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, op. cit., art. 3
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Dochody budżetowe mogą być różnorodnie klasyfikowane. Pierwszy  
z podziałów to wyszczególnienie dochodów obligatoryjnych i fakultatywnych. 
Obligatoryjne pokrywają się z wyszczególnieniem dochodów zapisanym  
w Konstytucji RP, natomiast jako fakultatywne wymieniane są środki pocho-
dzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące 
z budżetu UE i inne środki określone w przepisach. Inny podział dochodów 
pozwala na wyodrębnienie dochodów bieżących i dochodów majątkowych. 
Jako dochody majątkowe wymienia się: dotacje i środki przeznaczone na in-
westycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształce-
nia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pozostałe dochody 
budżetowe stanowią dochody bieżące.40 Kolejna klasyfikacja dochodów bu-
dżetowych jednostek samorządu terytorialnego pozwala charakteryzować je  
z perspektywy źródeł ich pochodzenia. Zgodnie z tym podziałem wyodrębnia 
się dochody własne i uzupełniające (dotacje i subwencje).

Istotne znaczenie dla funkcjonowania JST mają subwencje i dotacje. Na 
te wielkości JST mają najmniejszy wpływ. Subwencje i dotacje są przekazywa-
ne w zasadzie bezzwrotnie z budżetu państwa lub funduszy celowych. Ograni-
czają one samodzielność gmin. Stanowią formę wpływu państwa na kierunki 
i dziedziny działalności JST.    

Dochody własne

W każdej jednostce samorządu terytorialnego bazę finansową powinny 
stanowić dochody własne, co oznacza, że ich udział w całkowitej strukturze 
dochodów powinien kształtować się na jak najwyższym poziomie. 

Ustawa o dochodach jednostki samorządu terytorialnego nie definiu-
je pojęcia dochodów własnych. Z literatury przedmiotu za dochody własne 
uważa się wszystkie dochody, które nie są dotacjami, subwencjami, dopłata-
mi, udziałami w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Czyli 
są to dochody generowane z własnej działalności organów JST lub jednostek 
zależnych, jak również przyznawanie im dochodów podatkowych i opłat na 
podstawie przepisów prawa. Jednakże ustawa o dochodach JST zalicza do 
dochodów własnych dodatkowo udziały w podatkach stanowiących docho-
dy budżetu państwa (podatkach dochodowych od osób fizycznych i praw-
nych). Stąd powstały dwa ujęcia dochodów własnych – w ujęciu wąskim (bez 

40  M. Dworakowska, Dochody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego z perspektywy ab-
sorpcji funduszy unijnych, Optimum. Economic Studies nr 3 (93) 2018, s. 55
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udziałów z powyższych podatków) oraz w ujęciu szerokim (obejmujące defi-
nicję dochodów własnych zgodnie z ustawą o dochodach JST).41 Wyszczegól-
nienie dochodów własnych w poszczególnych jednostkach samorządu teryto-
rialnego przedstawia poniższa tabela.

Tabela 3. Dochody poszczególnych szczebli JST

Gmina Powiat Województwo

Wpływy z podatków: rolnego, 
leśnego, od nieruchomości, od 
czynności cywilnoprawnych, 
karta podatkowa, od środków 
transportowych, od spadków  
i darowizn

---- ----

Wpływy z opłat: skarbowej, miej-
scowej, uzdrowiskowej, targowej, 
od posiadania psów, reklamowej, 
eksploatacyjnej i innych regulo-
wanych różnymi ustawami

Wpływy z opłat: komuni-
kacyjnych i ewidencyjnych, 
ponoszonych za pobyt w 
placówkach opiekuńczo-wy-
chowawczych i ośrodkach 
adopcyjno-opiekuńczych

----

Dochody uzyskiwane przez gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki budżetowe oraz 
wpłaty od gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych

Dochody z majątku gminy, powiatu, województwa

Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy, powiatu województwa

Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach

5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z za-
kresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy 
nie stanowią inaczej

Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, powiat, województwo o ile odrębne przepi-
sy nie stanowią inaczej

Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, po-
wiatu, województwa

Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, po-
wiatu, województwa o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

Inne dochody należne gminie, powiatowi, województwu na podstawie odrębnych 
przepisów

41  Szerzej: Patrz. M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Finanse samorządowe. 
Narzędzia. Decyzje. Procesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 75 oraz ustawa 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, op. cit., art. 4, art. 5, art. 6     
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Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych:

39,34% z art. 89 10,25% 1,60%

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych:

6,71% 1,40% 14,75%

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o do-
chodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1966, ze zm., 
art. 4, 5, 6

Wśród dochodów własnych kluczowe znaczenie przypisane jest docho-
dom z podatków i opłat, ponieważ władze samorządowe mają pewien, ogra-
niczony wpływ na wysokość wpływów budżetowych z tych źródeł. Możliwość 
regulacji stawek podatkowych, wprowadzania ulg, umorzeń i zwolnień przed-
miotowych przysługuje w stosunku do podatków i opłat, które realizowane są 
przez gminne organy podatkowe. Należą do nich: 

• podatki – podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny  
i podatek od środków transportowych;

• opłaty - targowa, miejscowa, uzdrowiskowa, od posiadania psów, rekla-
mowa, (a także inne opłaty regulowane przepisami innych ustaw).

Gminy nie mają żadnych uprawnień władczych w zakresie podatku od 
spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz zryczałtowanego 
podatku dochodowego w formie karty podatkowej, które pobierane są przez 
ograny skarbowe. Oznacza to, że prowadzenie własnej polityki podatkowej 
możliwe jest w bardzo ograniczonym zakresie, pozwalającym raczej na podej-
mowanie działań o charakterze indywidualnym, a nie systemowym.42

Kształtowanie stawek podatkowych może być dokonywane w dwóch 
formach:43

• bezpośrednio – polega na ustalaniu i różnicowaniu stawek podatkowych 
– podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych oraz 
wymienione opłaty;

• pośrednio – polega na modyfikowaniu podstawy opodatkowania – ob-
niżenie ceny skupu żyta i drewna przyjmowanych do wyliczenia odpo-
wiednio podatku: rolnego i leśnego.

42  J. Rogalska, Władztwo podatkowe, op. cit., Łódź 2020 T. 116, s. 238
43  J. Śmiechowicz, Stabilność dochodów gmin w kontekście ich władztwa podatkowego i fakulta-
tywności opłat lokalnych, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach 2016/294, Katowice, s. 176
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Należy tu zaznaczyć, że ustalanie i różnicowanie stawek jest ograniczone 
ustawowo. Ustawodawca zawarł w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i opłatach lokalnych44 informacje o stawkach dotyczących podatku 
od nieruchomości (art. 5), podatku od środków transportowych (art. 10) oraz 
opłat (art. 19). Stawki te są corocznie waloryzowane obwieszczeniem mini-
stra właściwego ds. finansów i stanowią górne granice stawek podatkowych, 
których organy gminy w swoich uchwałach podatkowych nie mogą przekro-
czyć. Natomiast w odniesieniu do podatku rolnego i leśnego to Prezes GUS 
w formie corocznego obwieszczenia określa górną granicę cen obu surowców 
przyjętych do wyliczenia podatku (żyta oraz drewna). Również ograniczone 
władztwo podatkowe zostało przyznane gminom w zakresie różnicowania sta-
wek podatkowych z uwagi na przedmiot opodatkowania.45 

Wśród dochodów z majątku wyodrębnia się przede wszystkim środki 
pochodzące z tytułu umów sprzedaży, dzierżawy bądź najmu nieruchomości 
oraz dywidendy ze sprzedaży rzeczy, praw lub majątku.

Dotacje

 Kolejnym z dochodów jednostek samorządu terytorialnego wymie-
nionych w Konstytucji RP są dotacje. Dotacja jest świadczeniem jednostron-
nym i należy ją rozumieć jako formę transferu środków pieniężnych. Wyraź-
nie trzeba tu podkreślić, że dotacje budżetowe to tylko i wyłącznie świadczenia 
pieniężne na rzecz beneficjentów. Świadczenia o charakterze rzeczowym nie są 
dotacjami w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Do cech charakteryzujących dotacje można zaliczyć:

• szczególny sposób rozliczania przyznanych środków;
• określenie pochodzenia środków;
• istnienie podstaw prawnych pozwalających na przekazanie dotacji;
• cel, na który środki zostają przeznaczone.

Dotacje mogą być wypłacane z budżetu państwa, budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego oraz państwowych funduszy celowych.

44  Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31, ze zm.
45  T. Wołowiec, D. Reśko, Obniżki stawek podatkowych do celów stymulacyjnych a założenia 
racjonalnej strategii podatkowej gminy, Toruński Rocznik Podatkowy, Rocznik 2012, Toruń 
2012, s. 6 oraz B. Filipiak, Polityka podatkowa gmin czy realizacja władztwa podatkowego, Ze-
szyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpiecze-
nia 2015/76/1, Szczecin, s.224
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Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dotacja to środki, które podle-
gają szczególnym zasadom rozliczania.46 Oznacza to, że beneficjent takiej do-
tacji zobligowany jest dostarczyć dowody, które pozwolą stwierdzić, iż środki 
z dotacji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Podmiot dotujący 
jest zaś zobowiązany do dokonania określonych w przepisach czynności rozli-
czeniowych.47 Dotacje, które nie zostaną wykorzystane w określonym termi-
nie (najczęściej do końca roku budżetowego), podlegają zwrotowi do budżetu 
państwa bądź JST. Zwrot dokonywany jest również w przypadku, gdy taka 
dotacja zostanie wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub została po-
brana w nadmiernej wysokości bądź nienależnie. W tym przypadku zwrot 
obciążony zostaje również  odsetkami naliczanymi w wysokości określonej jak 
dla zaległości podatkowych. Ponadto może to skutkować poniesieniem od-
powiedzialności z tytułu wykroczenia bądź przestępstwa skarbowego.48 For-
malnie jednak dotacja ma charakter bezzwrotny, pod warunkiem dochowania 
przepisów proceduralnych w zakresie udzielania dotacji, wykorzystania jej 
zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowego rozliczenia.

Ponadto dotacja może być przekazana tylko i wyłącznie na realizację za-
dań publicznych. Aby mogła zostać uruchomiona procedura przyznania do-
tacji, musi istnieć wyraźna podstawa prawna takiego działania (ustawa lub 
umowa międzynarodowa). Ważną cechą dotacji jest określenie przeznaczenia 
środków – ustawa o finansach publicznych wskazuje tu na finansowanie bądź 
dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Jednostki samorządu terytorialnego z budżetu państwa mogą otrzymy-
wać dotacje na:49

• finansowanie lub dofinansowanie:
o zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;
o bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego;
o zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym;
o kosztów realizacji inwestycji;

46  Ustawa o finansach publicznych, op. cit., art. 126.
47  W. Lachiewicz, Związana z dotacjami odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny  
finansów publicznych – po ostatnich zmianach w prawie [w:] M. Smaga, M. Winiarz (red.), Dys-
cyplina finansów publicznych. Stan obecny i kierunki zmian. Materiały i orzecznictwo, Kraków 
2011, s. 108.
48  Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930, ze 
zm., art. 82.
49  Ustawa o finansach publicznych, op. cit., art. 127.
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• dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określo-
nym w odrębnych ustawach.

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych mogą być udzielane tylko  
w ustawowo wskazanych przypadkach.

Sposób ustalania wielkości dotacji na zadania zlecone nie został precyzyj-
nie określony. Formalną podstawą kalkulacji wysokości tych dotacji są przepi-
sy ustawy o dochodach JST, zgodnie z którymi:50

• jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania zlecone z zakre-
su administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymuje 
z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację 
tych zadań,

• kwoty dotacji celowych ustala się zgodnie z zasadami przyjętymi  
w budżecie państwa do określania wydatków podobnego rodzaju.

Ponadto ustawa nakazuje przekazywanie dotacji w sposób umożliwiający 
pełne i terminowe wykonanie zlecanych zadań. W przypadku nie dotrzyma-
nia terminu, jednostce samorządu terytorialnego przysługuje prawo docho-
dzenia należnego świadczenia wraz z odsetkami w wysokości ustalonej jak dla 
zaległości podatkowych, w postępowaniu sądowym.

Subwencje

Subwencja ogólna, w świetle obowiązujących regulacji prawnych doty-
czących samorządu terytorialnego w Polsce, stanowi jeden z trzech konstytu-
cyjnie określonych rodzajów dochodów budżetowych jednostek samorządu 
terytorialnego. Stanowi ona bezzwrotny, nieodpłatny rodzaj środków transfe-
rowanych z budżetu państwa do budżetów samorządowych, o których prze-
znaczeniu decydują samodzielnie organy samorządowe.51

Istotę subwencji ogólnej określają przepisy zapisane w ustawie o finan-
sach publicznych, i w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialne-
go. Ogólne wielkości kwotowe dotyczące subwencji ogólnej są ustalane już na 
etapie uchwalania budżetu państwa.

Zasadniczymi cechami subwencji jest jej obiektywność i ogólność. Prze-
jawia się to w metodach jej obliczania oraz w określeniu ustawowych zasad  
i kryteriów jej przyznawania. Ponadto środki przekazywane w ramach 

50  Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, op. cit., art. 49 ust 1 i 3 
51  E. Kornberger-Sokołowska, M. Bitner, Prawo finansów, op. cit., s. 110.
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subwencji nie wymuszają finansowania wskazanych zadań. W literaturze 
można znaleźć funkcje, które przypisywane są subwencji, mianowicie:52 

• zapewnienie środków na finansowanie zadań oświatowych;
• wyrównanie dysproporcji dochodowych między JST;
• formę rekompensaty – za likwidowanie lub ograniczanie źródeł docho-

dów własnych.

W praktyce można subwencji przypisać jeszcze jedną funkcję – instru-
mentu gwarantowania bieżącej płynności jednostek samorządowych – głów-
nie ze względu na znaczny udział subwencji w ogólnej kwocie dochodów JST 
oraz przekazywanie jej w sposób systematyczny, w miesięcznych ratach53.

Zatem zadaniem subwencji jest zwiększanie środków finansowych, jaki-
mi dysponują JST w ramach dochodów własnych oraz częściowe wyrównanie 
poziomu dochodów między poszczególnymi JST. Subwencje powinny umoż-
liwiać wszystkim JST, bez względu na ich własną bazę dochodową realizację 
obligatoryjnych zadań własnych.   

Wyróżnić można dwa rodzaje systemów subwencjonowania:

• redystrybucji pionowej;
• redystrybucji poziomej.

Redystrybucja pionowa polega na uzupełnianiu dochodów własnych 
środkami subwencji za pomocą środków budżetu państwa. Natomiast pozio-
ma wiąże się z uzupełnianiem dochodów pochodzących ze środków budżetów 
bogatszych jednostek samorządowych, środki te przekazywane są do budże-
tów jednostek biedniejszych (w praktyce określane jest to jako janosikowe).

Na przestrzeni ostatnich 20 lat subwencja ogólna ulegała wielu modyfi-
kacjom. Od 2004 roku subwencja ogólna składa się z czterech części, przy-
znawanych poszczególnym JST: wyrównawczej, równoważącej, regionalnej  
i oświatowej (tabela 4). Ponadto, na podstawie ustawy z dnia 2 październi-
ka 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i nie-
których ustaw54, gminy otrzymują część rekompensującą subwencji ogólnej 
przeznaczoną na wyrównanie ubytku dochodów wynikającego ze zwolnienia  
 

52  Cz. Rudzka-Lorentz, H. Sochacka-Krysiak, Systemy zasilania zewnętrznego budżetów samo-
rządowych [w:] H. Sochacka-Krysiak (red.), Gospodarka finansowa JST w warunkach decentrali-
zacji zarządzania sektorem publicznym, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2007, s. 164-166 oraz 
E. Kornberger-Sokołowska, M. Bitner, Prawo finansów, op. cit., s. 114.
53  A. Hanusz, A. Niezgoda, P. Czerwski, Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego, 
Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009, s. 209.
54  Dz. U. Nr 188, poz. 1840, ze zm.
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z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków położonych na 
terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Tabela 4. Rodzaje części subwencji ogólnej przyznawane poszczególnym JST w latach 
1999-2021

JST 1999-2003 Od 2004

gmina

podstawowa wyrównawcza
oświatowa równoważąca
rekompensująca oświatowa

rekompensująca

powiat
wyrównawcza wyrównawcza
drogowa równoważąca
oświatowa oświatowa

województwo
wyrównawcza wyrównawcza
drogowa regionalna
oświatowa oświatowa

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 o docho-
dach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1966, ze zm. oraz 
ustawy z dnia 26 listopada 1998 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  
w latach 1999-2003, Dz.U. 1998 nr 150 poz. 983 ze zm., uchylona

Środki wpływające do budżetów w ramach subwencji to suma niezależnie 
obliczanych części składowych. Nazwy poszczególnych części nie wyznaczają 
celu ani sposobu wydatkowania uzyskanych kwot. Nazewnictwo to ma 
zapewnić elastyczność rozdziału środków, gdyż każda z części subwencji 
i kwot w ramach tych części zawiera algorytmy wykorzystujące różnorakie 
kryteria55 (tabela 5).

Subwencja ogólna, za wyjątkiem gmin miejskich i miast na prawach po-
wiatu, to najczęściej bardzo ważne źródło dochodów jednostek samorządu 
terytorialnego.

Należy tu podkreślić, że środki przekazywane na rzecz samorządów  
w ramach subwencji nie powinny prowadzić do ograniczenia ich aktyw-
ności w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł. Budowa  
 
 

55  J. Rogalska, Rola subwencji w budżecie powiatów województwa świętokrzyskiego [w:] S. Kore-
nik, Z. Przybyła (red.), Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania, Prace Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 152, Wrocław 2011, s.468
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i charakter subwencji ogólnej przejawia się w jej konstrukcji, która prowadzi 
do wyrównywania poziomu dochodów tylko do określonego pułapu.56

Tabela 5. Podstawowe kryteria wykorzystywane przy naliczaniu poszczególnych czę-
ści subwencji ogólnej dla poszczególnych JST

G
m

in
a

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Kwota podstawowa wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca

Kwota uzupełniająca gęstość zaludnienia

Część równoważąca subwencji ogólnej

50% wydatki na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (tylko dla gmin 
miejskich)

25% wydatki na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (tylko dla gmin  
miejsko-wiejskich i wiejskich)

25%
suma dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego 
od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśne-
go (tylko dla gmin miejsko-wiejskich i wiejskich)

Część oświatowa subwencji ogólnej

sposób podziału określony corocznie w drodze rozporządzenia ministra właściwego 
ds. oświaty w porozumieniu z ministrem właściwym ds. finansów i przedstawiciela-
mi JST

P
ow

ia
t

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Kwota podstawowa wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca, 

Kwota uzupełniająca stopa bezrobocia w powiecie i w kraju

Część równoważąca subwencji ogólnej

9% wydatki na rodziny zastępcze

7% otrzymują jednostki w których w roku budżetowym nie działa powiato-
wy urząd pracy, a jego zadania są realizowane przez inny powiat

30% długość dróg powiatowych na 1 mieszkańca

30% długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miast na prawach 
powiatu (przeznaczone tylko dla miast na prawach powiatu)

24% Dochody w roku bazowym i dochody w roku budżetowym

Część oświatowa subwencji ogólnej

sposób podziału określony corocznie w drodze rozporządzenia ministra właściwego 
ds. oświaty w porozumieniu z ministrem właściwym ds. finansów i przedstawiciela-
mi JST

56  E. Kornberger-Sokołowska, M. Bitner, Prawo finansów, op. cit., s. 115.
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W
oj

ew
ód

zt
w

o

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Kwota podstawowa wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca, 

Kwota uzupełniająca liczba mieszkańców województwa

Część regionalna subwencji ogólnej

52% stopa bezrobocia oraz liczba bezrobotnych w poszczególnych przedziałach 
wiekowych, 

48% 
dochody podatkowe powiększone o część wyrównawczą subwencji ogól-
nej i kwotę części regionalnej w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz 
wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca

Część oświatowa subwencji ogólnej

sposób podziału określony corocznie w drodze rozporządzenia ministra właściwego 
ds. oświaty w porozumieniu z ministrem właściwym ds. finansów i przedstawiciela-
mi JST

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o do-
chodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1966, ze zm., 
art. 20, 21a, 22, 23a, 24, 70b,

Subwencja ogólna oraz dotacje celowe, mimo że pełnią podobne funk-
cje w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, należy trakto-
wać jako dwie odrębne instytucje prawne. Można tu zauważyć, że występuje 
swoiste powiązanie dochodów własnych i subwencji ogólnej z finansowaniem 
zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, a dotacji celowych –  
z finansowaniem zadań zleconych. Ponadto oba rodzaje transferów odróż-
niają procedury ich uruchamiania, wykorzystywania oraz rozliczania, a także 
inne skutki prawne – w tym odpowiedzialność (w sytuacji naruszenia proce-
dur). Jednym z ważniejszych kryteriów odróżniających środki publiczne prze-
kazywane w formie dotacji i subwencji, dotyczy sposobu ich wykorzystania.  
W ramach subwencji ogólnej środki pozostają w dyspozycji jednostki sub-
wencjonowanej i mogą być przeznaczane na dowolny cel. Dotacje celowe są 
przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego na ściśle określone cele  
i podlegają szczegółowym zasadom rozliczania.57 Porównanie dotacji i sub-
wencji zostało zamieszczone w tabeli 6. 

Reasumując, z teoretycznego punktu widzenia różnice między pojęcia-
mi dotacji budżetowej a subwencji nie są wyraźnie określone. Bardzo często 
są one traktowane synonimicznie. Podobny jest cel i charakter prawny obu 
tych form wydatków budżetowych – oba transfery związane są z udzielaniem 

57  P. Pest, Konstrukcja prawna subwencji ogólnej w polskich regulacjach prawnych dochodów jed-
nostek samorządu terytorialnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2018, s. 20-22
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bezzwrotnego wsparcia finansowego ze środków publicznych określonym 
podmiotom.58

Tabela 6. Subwencja ogólna i dotacje celowe – porównanie

Subwencja ogólna Dotacje celowe

O przeznaczeniu środków decyduje samorząd Przeznaczane na ściśle określone zadania 
wyznaczone przez organ dotujący

Obiektywne kryteria przyznawania Kalkulacja kwot w oparciu o podobne 
zadanie finansowane z budżetu państwa

Pełni funkcję wyrównywania dochodów Przyznawane bez względu na potencjał 
dochodowy

Pełni funkcje motywacyjną, gdyż wyrównanie 
nie jest pełne

Kwota przyznawanych środków powinna 
w całości pokryć wydatki na realizacje 
zadania

Niezwracana bez względu na stopień wykony-
wania zadań

Zwracane w części odpowiadającej niezre-
alizowanym zadaniom

Wykorzystanie kwot subwencji podlega kon-
troli jedynie pod względem legalności

Wykorzystanie środków dotacji podlega 
kontroli pod względem legalności, celo-
wości, rzetelności i gospodarności

Pewność otrzymania ustalonych kwot Pewność otrzymania ustalonych kwot

Uzupełnia dochody własne Uzupełnia dochody własne

Źródło: M. Miszczuk, System podatków i opłat samorządowych w Polsce, Wydaw-
nictwo CH. Beck, Warszawa 2009, s. 16

Wydatki budżetu samorządowego

Ustawa o finansach publicznych nie formułuje definicji wydatku budże-
towego. Analizując treść poszczególnych przepisów dotyczących wydatków 
można zauważyć, że wydatkiem jest każde przeznaczenie środków publicz-
nych. Przez wydatki publiczne rozumie się ustawowo przewidziane nakłady 
wyrażone w pieniądzu (do założonych limitów), które bezzwrotnie i ostatecz-
nie są przeznaczane na zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności oraz na po-
krycie kosztów funkcjonowania samorządu, za realizację których podmioty te 

58  Z. Ofiarski (red.), Ustawa o finansach, op. cit., s. 792
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ponoszą odpowiedzialność.59 Innymi słowy, wydatek jako pojęcie w prawie 
finansów publicznych należy rozpatrywać w dwojakim ujęciu, jako: 

• zaplanowany w budżecie ogólny limit wydatków w danej podziałce kla-
syfikacji budżetowej wykorzystywanej w budżecie określonej jednostki;

• pojedynczą operację dokonywaną w zakresie wydatkowania środków 
publicznych.

Ekonomiczna treść pojęcia wydatku samorządowego sprowadza się do 
przeznaczenia środków publicznych na realizację zadań budżetowych. Jeżeli 
wydatki mają mieć charakter publiczny, to w odniesieniu do samorządu tery-
torialnego powinny być one związane z realizacją przypisanych danemu szcze-
blowi JST zadań. Stąd też samorządy terytorialne nie mają zupełnej swobody 
czy dowolności w zakresie wydatkowania środków publicznych.60 Oznacza to, 
że granice samodzielności wydatkowej JST wyznaczone zostały przez regula-
cje ustawowe i zakres nałożonych na nie zadań. Rodzaje zadań przypisanych 
poszczególnym szczeblom samorządu zostały przedstawione w rozdziale 1. 
Ograniczenia samorządu w zakresie wydatkowym wynikają z konstytucyjnej 
zasady, w myśl której organy władzy publicznej działają na podstawie i w gra-
nicach prawa. Innymi słowy, mogą realizować tylko te zadania i przeznaczać 
na nie tylko te środki finansowe, które dopuszczone są przez prawo.61

Zgodnie z zapisem ustawy o finansach publicznych wydatki budżetowe, 
to środki przeznaczone na:62

• zadania własne jednostek samorządu terytorialnego;
• zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawa-

mi jednostkom samorządu terytorialnego;
• zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w 

drodze umowy lub porozumienia;
• zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego;
• pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu teryto-

rialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego;

59  W. M. Miemiec, Wydatki budżetu jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na finan-
sowanie kosztów obsługi długu tych jednostek, [w:] Relacje fiskalne państwo – samorząd terytorialny, 
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu., nr 485/2017, s.279
60  J. M. Salachna (red.), K. Stelmaszczyk, M. Tyniewicki, Komentarz, op. cit., s. 342.
61  E. Kornberger-Sokołowska, Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa 
jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 124.
62  Ustawa finansach publicznych, op. cit., art. 216.
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• programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł 
europejskich.

Wydatek budżetowy, w zależności od jego rodzaju jest mniej lub bardziej 
skomplikowanym procesem, który realizowany jest za pomocą zawartego  
w budżecie upoważnienia do jego dokonania. Normy prawa finansowego za-
kładają, że wydatek jest zgodny z prawem, gdy respektowane są następujące 
zasady:63

• jest ponoszony na cele i w wysokości ustalonej w uchwale budżetowej 
lub planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych (np. sa-
morządowego zakładu budżetowego, jednostki budżetowej);

• jest dokonany zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodza-
jów wydatków;

• jest dokonany w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzy-
skiwania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru 
metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

• jest dokonany w sposób umożliwiający terminową realizację zadań 
i w wysokości, i w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań.

W procesie dokonywania wydatku (jak i zaciągania zobowiązania) moż-
na zauważyć bardzo ważną rolę skarbnika jednostki samorządu lub głównego 
księgowego podmiotu sektora finansów publicznych. Ich zadaniem jest doko-
nanie wstępnej kontroli, natomiast złożenie przez nich podpisu na dokumen-
cie dotyczącym zobowiązania, obok podpisu pracownika właściwego rzeczo-
wo, oznacza, że nie zgłaszają zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych 
rzeczowo pracowników oceny prawidłowości zaciągnięcia zobowiązania i jego 
zgodności z prawem, nie zgłaszają zastrzeżeń do kompletności oraz formal-
no-rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów dotyczących tego 
zobowiązania, oraz że mieści się ono w planie finansowym jednostki.64 Inaczej 
w literaturze podpis ten określany jest mianem kontrasygnaty. Jednakże, prze-
pisy ustawy o finansach publicznych dotyczące wstępnej kontroli nie posłu-
gują się tym terminem.

Na tej podstawie, proces dokonywania wydatku sprowadzić można do 
następujących etapów:65

63  Tamże, art. 44.
64  E. Kornberger-Sokołowska, M. Bitner, Prawo finansów, op. cit., s. 138.
65  Tamże, s. 134.
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• dokonywaną przez właściwego rzeczowo pracownika ocenę prawidłowo-
ści wydatku i jego zgodności z prawem;

• wstępną kontrolę;
• polecenie dokonania płatności;
• samą płatność.

Klasyfikacja wydatków budżetowych jest dość zróżnicowana. Dzielone 
są one w rozmaity sposób i według różnych kryteriów. Mogą być dzielone 
według podmiotów dokonujących wydatków (centralne i lokalne), według 
oddziaływania władz samorządowych (stałe i zmienne, sztywne i pozostałe). 
Wyróżnić można również podział według klasyfikacji budżetowej, zgodnie  
z którą planowane są wydatki bieżące i majątkowe. 

Do grupy wydatków bieżących, ustawodawca zaliczył wszystkie te, które 
nie są wydatkami majątkowymi, wymieniając jedynie przykładowy katalog 
tychże wydatków. I tak, do wydatków bieżących zalicza się:66

• wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

• dotacje na zadania bieżące;
• świadczenia na rzecz osób fizycznych;
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących  

z budżetu Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań jed-
nostki samorządu terytorialnego;

• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samo-
rządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;

• obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

Natomiast w kategorii wydatków majątkowych wyodrębnia się w ukła-
dzie działów i rozdziałów planowane kwoty ponoszone na:67

• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane  
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w czę-
ści związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;

• zakup i objęcie akcji i udziałów;
• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Innymi słowy, wydatki bieżące w przypadku jednostki terytorialnej zwią-
zane są z jej funkcjonowaniem, natomiast majątkowe (najczęściej ograniczane 
do inwestycyjnych) – z rozwojem. Obie kategorie są, do pewnego stopnia, 

66  Ustawa o finansach publicznych, op. cit., art. 236
67  Tamże, art. 236
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wzajemnie zastępowalne, przy czym wydaje się, iż łatwiej jest zastąpić wydat-
ki inwestycyjne bieżącymi, np. opłacając wynajem lub remont dotychczaso-
wego obiektu, zamiast budować nowy. Odwrotna zamiana wiązać się będzie  
z okresowym obniżeniem standardu obsługi, gdy np. gmina zdecyduje się nie 
naprawiać starej drogi, a zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczyć na 
przyspieszenie budowy nowej.68

Deficyt budżetowy  
i dług samorządu terytorialnego

Samorząd, aby realizować swoje zadania potrzebuje środków finanso-
wych. Wydatki na nie w znacznej części powinny znaleźć pokrycie w docho-
dach, które planuje się w budżecie samorządu. Zgodnie z jedną z omówionych 
w rozdziale 3 zasad – budżet samorządowy powinien być zrównoważony, czy-
li wydatkom budżetowym powinny odpowiadać dochody. Należy tu jednak 
zaznaczyć, że równowaga budżetowa, która będzie rozumiana jako równość 
między dochodami i wydatkami budżetowymi, nie występuje prawie nigdy. 
Najczęściej mają miejsce odchylenia od stanu równowagi. I zgodnie z tym, 
nierównowaga budżetu występuje wówczas, gdy w budżecie pojawia się defi-
cyt, natomiast budżet wykazujący nadwyżki traktuje się jako zrównoważony.

W praktyce samorządowej najczęstszą przyczyną powstawania deficytu 
budżetowego są nadmierne wydatki (najczęściej związane z inwestycjami po-
dejmowanymi przez JST). Jednakże wydatki o charakterze inwestycyjnym to 
nie jedyne przyczyny, powodujące powstanie deficytu budżetowego. Zaliczyć 
możemy do nich także:69

• przekazywanie zadań na rzecz samorządów, bez przekazania odpowied-
nich środków na ich realizację;

• przeinwestowanie – podejmowanie działalności inwestycyjnej, na którą 
brak jest środków w budżecie;

• nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec samorządu, np. przez 
podatników;

• nieterminowe przekazywanie dotacji i subwencji z budżetu państwa lub 
innych JST;

68  P. Bury, P. Dziekański, J. Rogalska, Samodzielność wydatkowa gmin województwa świętokrzy-
skiego, Biblioteka regionalisty, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, 10/2010, 
s. 15-16
69  M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2007, s.93 oraz M. Jastrzębska, Zarządzanie długiem jednostek 
samorządu terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 20-21
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• niezrealizowanie zaplanowanych dochodów i wydatków – wykonanie 
budżetu poniżej planu, co może wynikać z nietrafionych lub niezbyt 
dokładnie przygotowanych prognoz, np. przeszacowania dochodów i/
lub niedoszacowania wydatków;

• czynniki nieprzewidywalne – klęski żywiołowe, katastrofy, konflikty 
zbrojne, ataki terrorystyczne, niekorzystna sytuacja makroekonomiczna, 
kryzys polityczny;

• erozja bazy dochodowej;
• nieprzewidziany wzrost kosztów obsługi długu i rosnące wymagalne 

zobowiązania;
• brak racjonalnego (efektywnego i skutecznego) zarządzania finansami 

JST.

Występujący deficyt budżetowy niesie za sobą konieczność wskazania 
źródeł jego finansowania i metod równoważenia budżetu (np. przez wzrost 
podatków, ograniczania wydatków czy korzystania ze zwrotnych źródeł 
finansowania). 

Ustawodawca wprowadził do ustawy o finansach publicznych obowiązek 
równoważenia dochodów i wydatków budżetu (art. 242). Jest to regulacja, 
która nie miała odpowiednika w przepisach wcześniejszych ustaw o finansach 
publicznych (z 2005 r. i 1998 r.). Wprowadzenie konieczności równoważenia 
dochodów i wydatków bieżących budżetu JST ma sprzyjać racjonalnej gospo-
darce finansowej. W 2018 roku przepis ten został zmodyfikowany70, i w swo-
im obecnym brzmieniu będzie obowiązywał po raz pierwszy do opracowania 
i wykonania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej JST na rok 2022.

Ustawodawca, wprowadzając obowiązek równoważenia dochodów i wy-
datków budżetu JST, doprowadził do podziału budżetu samorządowego na 
dwie części: bieżącą (operacyjną) i majątkową. Oczywiście wydzielenie do-
chodów i wydatków o charakterze bieżącym i majątkowym wynika chociażby 
z układu klasyfikacji budżetowej, to nabiera w tym kontekście dodatkowego 
znaczenia, mimo iż budżet JST nie uległ w sposób formalny podziałowi na 
części.71

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych. organ stanowiący 
JST nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyż-
sze niż planowane dochody bieżące powiększone o następujące przychody:72

70  Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych 
innych ustaw, Dz.U. 2018 poz. 2500, art. 1 pkt 10.
71  Z. Ofiarski (red.), Ustawa o finansach, op. cit., s. 1303.
72  Ustawa o finansach publicznych, op. cit., art. 217 ust. 2 pkt 5,7 i 8.
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• z nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych pomniejszonej o niewyko-
rzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające  
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych 
ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w od-
rębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków pochodzących  
z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków  
z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Poro-
zumienia o Wolnym Handlu (EFTA); 

• ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych; 
• z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym bu-

dżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finanso-
wanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 
określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia 
środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA).

Wprowadzenie nowego brzmienia tego artykułu podyktowane zostało 
koniecznością wyeliminowania praktyki zaciągania przez niektóre JST „nad-
miernych kredytów i pożyczek tylko po to, aby wygenerować wolne środki  
z tego tytułu i spełnić ustawowy wymóg z art. 24273 (w jego wersji przed zmia-
ną). Działanie to ma na celu ograniczenie możliwości obchodzenia ustawowej 
reguły i jednocześnie pozwoli na nieangażowanie środków pozyskiwanych  
z tytułów dłużnych do finansowania wydatków bieżących. Innymi słowy, tyl-
ko wydatki o charakterze majątkowym mogą być pokrywane środkami po-
chodzącymi z zaciągniętych zobowiązań o charakterze dłużnym. Oznacza to, 
że nie powinno dochodzić do sytuacji zadłużania samorządów w celu finanso-
wania ich bieżącej działalności.

Jak wspomniano na początku tego podrozdziału równość między do-
chodami i wydatkami budżetowymi, nie występuje prawie nigdy. Jeżeli organ 
stanowiący zdecyduje się uchwalić budżet z deficytem budżetowym, koniecz-
nym staje się wskazanie konkretnych źródeł pokrycia tego deficytu. Katalog 
źródeł przychodów wykorzystywanych do sfinansowania planowanego deficy-
tu jest szeroki, i poza wymienionymi wyżej źródłami z art. 217 ust. 2 pkt 5,7  
i 8 (właściwych dla wydatków bieżących), należy tu wymienić także: sprzedaż 
papierów wartościowych emitowanych przez JST, kredyty, pożyczki oraz pry-
watyzację majątku JST. Jednak jak wspomniano powyżej, są to źródła pokry-
cia deficytu związanego w wydatkami o charakterze majątkowym. Ponadto 

73  J. M. Salachna (red.), K. Stelmaszczyk, M. Tyniewicki, Komentarz, op. cit., s. 489.
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należy tu podkreślić, że jeżeli planowany deficyt ma być pokryty środkami 
ze sprzedaży papierów wartościowych, kredytów czy pożyczek, to w uchwale 
budżetowej powinno się znaleźć upoważnienie dla organu wykonawczego do 
zaciągania tych zobowiązań. 

Utrzymujący się deficyt budżetu samorządów w długim okresie ulega 
przekształceniu w dług lokalny. Stanowi on część składową państwowego 
długu publicznego. Jednak udział zadłużenia samorządów w ramach całego 
sektora finansów publicznych jest raczej niewielki i w 2020 r. wyniósł zaled-
wie 7,3%.74 

Dług JST obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i poży-
czek oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych). 
Innymi słowy dług JST jest sumą zobowiązań zaciąganych przez jednostkę  
w związku z dokonywaniem wydatków, które przekraczają ich dochody.75

Należy tu także zaznaczyć, że występowanie długu lokalnego niesie ze 
sobą pewne konsekwencje, w postaci kosztów obsługi tego zadłużenia. Koszty 
te, to głównie płacone odsetki i prowizje związane z możliwością finansowania 
deficytu. Wydatki, które zostaną zarezerwowane w budżecie samorządu na 
obsługę długu stanowią część wydatków o charakterze sztywnym – co prowa-
dzi do ograniczeń w zakresie elastycznego zarządzania budżetem.

Z finansowaniem kosztów obsługi zadłużenia wiąże się również pewne 
ryzyko. Wymienić należy tu kwestie ryzyka stopy procentowej i ryzyka kursu 
walutowego (jeżeli JST pozyskuje środki ze źródeł zagranicznych bądź no-
minowane w obcej walucie). Mogą one w nieprzewidywalny sposób zmienić 
rzeczywisty koszt obsługi długu.76

Jak wspomniano wcześniej, dług samorządowy jest wliczany do sumy 
państwowego długu publicznego. Oznacza to, że mimo swojego niewielkiego 
udziału, ma wpływ na respektowanie konstytucyjnej zasady, że dług publicz-
ny nie powinien przekroczyć 3/5 (60%) rocznego PKB.77 Przestrzeganie tej 
zasady to jedno z zadań ministra właściwego ds. finansów.

Ponadto ustawodawca w celu niedopuszczenia do przekroczenia 
tego progu wprowadził w ustawie o finansach publicznych instrumenty  
 
 

74  Informacja o zadłużeniu sektora finansów publicznych, www.gov.pl, dostęp 10.07.2021.
75  K. Surówka, Samodzielność finansowa, op. cit., s. 56.
76  W. M. Miemiec, Wydatki budżetu jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na finan-
sowanie kosztów obsługi długu tych jednostek, Relacje fiskalne państwo – samorząd terytorialny, 
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 485/2017, s.284.
77  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, op. cit., art. 216 ust.5.
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o charakterze kontrolno-nadzorczym, określane mianem procedur ostrożno-
ściowych i sanacyjnych.78 W odniesieniu do samorządu, w przypadku gdy:79

• relacja państwowego długu publicznego do produktu krajowego 
brutto przekroczy 55%, ale będzie mniejsza niż 60%, wówczas w przyj-
mowanej przez organ stanowiący JST uchwale budżetowej na kolejny 
rok wydatki budżetowe mogą być wyższe od dochodów tego budżetu 
powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki (o ile takie 
kategorie występują), jedynie o kwotę środków związanych z realizacją 
zadań współfinansowanych ze środków europejskich;

• relacja państwowego długu publicznego do produktu krajowego 
brutto osiągnie lub przekroczy wartość 60%, wówczas budżety JST na 
kolejny rok nie mogą zawierać deficytu.

W dalszej części rozdziału zostanie przybliżona tematyka indywidualne-
go wskaźnika zadłużenia oraz aspekt emitowania obligacji komunalnych.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego to problem zauważony 
już od początku funkcjonowania samorządu, a który związany jest z coraz 
większym zapotrzebowaniem na środki finansowe. Jednostki samorządu te-
rytorialnego powinny we właściwy sposób kształtować i prowadzić polityką 
odnośnie zadłużenia. Zarządzanie długiem samorządu powinno obejmować 
proces podejmowania decyzji dotyczących wyboru instrumentów dłużnych  
w gospodarce finansowej samorządu, pozyskiwanie obcych źródeł finanso-
wania realizowanych zadań, spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz obsługę 
zadłużenia.

Należy tu podkreślić, że kwestie długu samorządowego są uregulowane 
przez prawo. Ustawodawca w przepisach prawa powszechnie obowiązującego 
stosował różne ograniczenia zadłużania się samorządów. 

Zgodnie z poprzednimi ustawami o finansach publicznych (z 2005 r80  
i z 1998 r.81) obowiązywały jednolite, ilościowe limity zaciągania zobowiązań. 
 

78  Ustawa o finansach publicznych, op. cit, art. 86.
79  Tamże, art. 86.
80  Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2005 nr 249 poz. 2104, ze 
zm. – tekst uchylony 1.01.2010 r. 
81  Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, Dz.U. 1998 nr 155 poz. 1014 ze 
zm., – tekst uchylony 1.01.2006 r.
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Oznacza to, że były one jednakowe dla wszystkich JST, przedstawiały się 
następująco:82

• 15% limit relacji spłat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów 
wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od nich na 
dany rok budżetowy do dochodów JST;

• 60% limit relacji łącznej kwoty długu JST na koniec roku budżetowego 
do dochodów budżetowych ogółem.

Tak zapisane regulacje prawne, jednakowe wszystkich JST, budziły licz-
ne zastrzeżenia. Do najczęściej wysuwanych postulatów należy tu wskazać:83

• ograniczanie możliwości zadłużania samorządów charakteryzujących się 
dobrą kondycją finansową;

• możliwość nadmiernego zadłużania samorządów charakteryzujących się 
niską kondycją finansową; 

• nieuwzględnienie wielkości i potencjału dochodowego poszczególnych 
jednostek;

• stosowanie przez agencje ratingowe innych metod oceny zdolności kre-
dytowych samorządów;

• brak uwzględnienia specyfiki JST, takich jak: położenie geograficzne, 
powierzchnia, posiadane zasoby naturalne.

Reasumując, regulacje wprowadzone ustawą o finansach publicznych  
z 2005 r., których zadaniem było limitowanie zadłużenia JST okazały się nie-
skuteczne. W latach 1999-2009 relacja zobowiązań ogółem do zrealizowa-
nych dochodów budżetowych wzrosła prawie dwukrotnie: z 9,3% w 1999 r. 
do 18,1% w 2009 r.84

Przepisy regulujące zadłużanie samorządu według tych limitów, funkcjo-
nowały jeszcze do 31 grudnia 2013 r. z uwagi na konieczność dostosowania 
samorządów do nowych reguł zadłużania wprowadzonych kolejną, obecnie 
obowiązującą ustawą o finansach publicznych. 

Nowe przepisy sprowadzają się do wprowadzenia zindywidualizowanego 
wskaźnika dla każdej JST. Celem takiej konstrukcji było zindywidualizowane 
podejście do poszczególnych JST, prowadzące do zniesienia ograniczeń dla 

82  Ustawa z 2005 r. o finansach publicznych, op. cit., art. 169, 170.
83  B. Romowicz, Wpływ indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostek samorządu terytorialne-
go na poziom zadłużenia wybranych gmin województwa podkarpackiego, Nierówności Społeczne 
a Wzrost Gospodarczy, nr 40 (4/2014).
84  L. Kuśnierz, Zadłużenie samorządów województwa podkarpackiego – kierunki zmian w latach 
1999-2009, Budżet Samorządu Terytorialnego, Z. 17, Regionalna Izba Obrachunkowa w Rze-
szowie, Rzeszów, 2011, s. 65.
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samorządów o wysokim potencjale gospodarczym oraz dyscyplinowanie tych, 
których wysokie obciążenia dochodów spłatami zobowiązań nakazywały dużą 
ostrożność przy zaciąganiu nowych kredytów i pożyczek. W pierwszej wersji 
indywidualny wskaźnik zadłużenia (IWZ) przedstawiony został następująco:

Zgodnie z powyższym wzorem, łączna kwota przypadających w danym 
roku: spłat rat kredytów i pożyczek łącznie z odsetkami, wykupów  wyemi-
towanych papierów wartościowych (R) wraz z odsetkami i dyskontem, po-
tencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji (O) 
do planowanych dochodów ogółem budżetu JST (D) nie może przekroczyć 
średniej arytmetycznej z wyliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów 
bieżących JST (Db) powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku (Sm)  
i pomniejszonych o wydatki bieżące (Wb), do dochodów ogółem budżetu tej 
jednostki.

Innymi słowy, wprowadzony IWZ miał przedstawiać rzeczywiste moż-
liwości danej JST w zakresie spłaty zobowiązań. Budowa IWZ wskazuje, iż 
jest on oparty głównie na wielkości wypracowanej przez samorząd nadwyżki 
operacyjnej, czyli dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydat-
kami bieżącymi.85 Ponadto, zapis wskaźnika w tym kształcie powoduje, że:86

• wartość IWZ zależy od wielu czynników;
• IWZ nie wykazuje elastyczności z punktu widzenia zmian w koniunktu-

rze gospodarczej, gdyż bazuje na danych historycznych;
• IWZ uniemożliwia zadłużanie się tym JST, które nie osiągnęły nadwyż-

ki operacyjnej, mimo że posiadają faktyczną zdolność do wywiązywania 
się z zobowiązań;

• może wystąpić presja sprzedaży majątku dla poprawienia relacji;
• kreatywna możliwość lub też konieczność w przypadku niespełnienia 

relacji, przesunięcia wydatków związanych z obsługą zadłużenia przez 
samorządy na następne lata;

85  M. Dworakowska, Limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w zmieniającym się 
otoczeniu gospodarczym, Ekonomiczne Problemy Usług nr 125, 2016, s. 140
86  B. Z. Filipiak, Indywidualny wskaźnik zadłużenia jako determinanta oceny kondycji finanso-
wej jednostki samorządu terytorialnego, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 56 
(4/2018), s. 79
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• projektowanie dochodów i wydatków tak, by spełnione zostały wymogi 
formalne w zakresie IWZ w latach przyszłych.

Należy tu zauważyć, że wskaźnik zadłużenia stanowi jedynie ogranicze-
nie w zakresie maksymalnej rocznej spłaty długu JST wraz z jego kosztami. 
Nie wynika z niego maksymalna wysokość globalnego zadłużenia. Jednost-
ka może zatem posiadać stosunkowo wysoki dług, ale przy niskich rocznych 
jego spłatach spełni relację wynikającą z powyższego wzoru (art. 243 ustawy  
o finansach publicznych). Ograniczenie to jedynie w sposób pośredni reduku-
je poziom zadłużenia JST.87

Konstrukcja prawna IWZ ostatecznie została nowelizowana. Zmia-
ny podyktowane zostały między innymi tym, że obowiązujące mechanizmy 
prawne, które służą ograniczaniu i monitorowaniu poziomu zadłużania JST 
są niewystarczające, szczególnie wobec tzw. niestandardowych instrumentów 
finansowania. Są to instrumenty, które obecnie nie podlegały ograniczeniom 
ustawowym, w szczególności w zakresie ich przeznaczenia, uzyskania stosow-
nej opinii organu nadzoru czy zachowania limitów mierzonych wskaźnikiem 
spłaty zobowiązań przypadających na dany rok. Ich zastosowanie na szersza 
skalę mogłoby prowadzić do niekontrolowanego wzrostu zadłużenia samo-
rządu terytorialnego.88 Proponowane przez ustawodawcę nowe rozwiązania 
mają na celu wzmocnienie mechanizmów w kontekście zarządzania długiem 
samorządowym. Sprowadzają się one do:89

• uwzględnienia przy wyliczaniu IWZ zobowiązań, które wywołują skutki 
ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu;

• objęcia zobowiązań wywołujących skutki ekonomiczne podobne do 
umowy pożyczki ograniczeniami takimi jak dla kredytów i pożyczek;

• modyfikacji wymogu uzyskania opinii regionalnej izby obrachunkowej 
o możliwości spłaty zadłużenia JST;

• wyłączenie wolnych środków z reguły dotyczącej zrównoważenia budże-
tu90, aby JST nie zaciągały nadmiernych kredytów;

• objęciu limitem zadłużenia wszystkich kosztów obsługi długu, a nie tyl-
ko odsetek od kredytów i pożyczek;

• wydłużeniu z 3 do 7 lat okresu, z którego liczona jest średnia arytmetyczna;
• wyłączeniu wydatków bieżących na obsługę długu;

87  Z. Ofiarski (red.), Ustawa o finansach, op. cit., s. 1311
88  Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz 
niektórych innych ustaw z dnia 17.07.2018 r., Druk Sejmowy nr 2787, s. 5
89  Tamże, s. 5-12
90  Ustawa o finansach publicznych, op. cit., art. 242
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• wyeliminowaniu dochodów ze sprzedaży majątku przy wyliczaniu IWZ;
• wprowadzeniu w mianownikach wskaźnika spłaty zadłużenia dochodów 

bieżących budżetu, pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na 
cele bieżące, w miejsce dochodów ogółem;

• nieuwzględnianiu kwot dochodów i wydatków o charakterze bieżącym 
związanych z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego 
z udziałem środków europejskich;

• wskazaniu, że po zakończeniu roku budżetowego, do wyliczenia brane są 
wielkości wykonane, a nie planowane; 

• doprecyzowaniu w zakresie źródeł zaciągania pożyczek przez JST w czę-
ści, która dotyczy państwowych oraz samorządowych osób prawnych.

Znowelizowany IWZ przedstawia się następująco:

w którym poszczególne symbole oznaczają:

R

planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do ty-
tułu dłużnego oraz wykupów papierów wartościowych, z wyłączeniem kwot spłat kredytów  
i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych odpowiednio zaciągniętych lub emitowa-
nych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, i zobowiązań

O
planowane na rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od zobowią-
zań od zaciągniętych kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych 
oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji

Db planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące budżetu pomniejszone  
o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, 

Dbei
dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniej-
szone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania 
finansowanego z udziałem środków europejskich

Dbi dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniej-
szone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Wbei

wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniej-
szone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań z zaciągniętych kredytów i pożyczek, 
wydatki bieżące na obsługę długu oraz wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub 
zadania finansowanego z udziałem środków europejskich

Obligacje komunalne

Obligacje komunalne są to papiery wartościowe, którym przypisuje się 
rangę długu publicznego. Mogą być one emitowane przez: gminy, powiaty wo-
jewództwa oraz ich związki91 w celu finansowania projektów inwestycyjnych 

91  Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, Dz.U. 2015 poz. 238, art. 2.
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realizowanych przez te jednostki.92 Zgodnie z ustawą o obligacjach instru-
menty te można zdefiniować jako papiery wartościowe, które są emitowane 
w serii, i w których podmiot je emitujący stwierdza, że jest dłużnikiem wła-
ścicieli obligacji (obligatariuszy) i zobowiązuje się wobec nich do spełnienia 
określonego świadczenia. 

Podstawę prawną dla rynku obligacji komunalnych wprowadziła ustawa 
z 29 czerwca 1995 r o obligacjach93 oraz wspominana wielokrotnie ustawa  
o finansach publicznych, która przyznaje JST prawo do emisji papierów war-
tościowych oraz określa  mechanizm ograniczania nadmiernego zadłużania się 
przez JST. Dodatkowo należy wskazać tutaj także na ustawy ustrojowe, które 
określają kompetencje władz JST w procesie emisji.

W przypadku emisji obligacji ustawodawca zastrzegł konieczność ścisłe-
go określenia celu, na który zostaną przeznaczone środki uzyskane z emisji. 
Zapis ten obejmuje tylko JST i ich związki.94

Obligacje komunalne można podzielić według różnych kryteriów. Jed-
nym z nich jest podział z uwagi na źródło pochodzenia środków służących 
spłacie zobowiązania powstałego w wyniku ich emisji. Zgodnie z nim można 
tu wymienić obligacje ogólne i przychodowe. Obligacje ogólne posiadają za-
bezpieczenie jakim jest zaufanie do emitenta (podobnie zresztą jak obligacje 
skarbowe), natomiast zobowiązania mogą być spłacone z każdego uzyskiwane-
go dochodu. Natomiast obligacje przychodowe są emitowane w celu uzyska-
nia kapitału, który jest niezbędny do sfinansowania projektów inwestycyjnych,  
a z których dochody wykorzystane zostaną do spłaty zobowiązań wynikają-
cych z emisji tych obligacji. Należy tu podkreślić, że konstrukcja obligacji 
przychodowych jest jedną z form ograniczania odpowiedzialności emitenta 
(dłużnika) do wartości pewnych przychodów. Przychody wskazane w uchwale 
o emisji obligacji powinny wystarczyć na obsługę płatności odsetkowych oraz 
wykup obligacji.95

Jednocześnie zmiana ustawy o finansach publicznych wprowadziła 
pewne modyfikacje dotyczące samorządowych reguł fiskalnych. Od dnia  
1 stycznia 2014 r. wszedł w życie przepis dotyczący indywidualnego wskaźnika 

92  G. Kozuń-Cieślak, Obligacje komunalne. Instrument dłużny dla jednostek samorządu teryto-
rialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 56.
93  Dz.U. 2015 poz. 238
94  Ustawa o obligacjach, op. cit., art. 32 oraz U. Ziarko, Obligacje komunalne w Polsce (Proce-
dury emisji i analiza ryzyka), Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, Rok LXIII, Zeszyt 
1-2, 2001, s. 112 
95  I. Pszczółka, Obligacje komunalne jako instrument finansowania działalności jednostek samo-
rządu terytorialnego, Problemy Rozwoju Miast, Tom 8, nr 3-4, 2011



105

BUDŻET SAMORZĄDU

zadłużenia JST.96 Zawarta w nim reguła fiskalna, wzorem poprzednich regula-
cji, limituje wielkość przypadających na dany rok budżetowy:97

• spłat pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych, które 
zostały zaciągnięte lub wyemitowane w celu finansowania deficytu bu-
dżetowego, refinansowanie zadłużenia oraz wyprzedzające finansowanie 
zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE; 

• odsetek i dyskonta od tych zobowiązań, a także zobowiązań zaciągnię-
tych na finansowanie przejściowego deficytu; 

• potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki 
samorządu terytorialnego poręczeń oraz gwarancji

Jednocześnie ustawodawca, wprowadzając ów przepis zrezygnował  
z określania limitu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Rozwią-
zanie to oznacza pewne preferencyjne traktowanie obligacji komunalnych. 
Wiąże się to z tym, że przez wykorzystanie tego instrumentu będzie można 
uniknąć kumulacji płatności związanych ze spłatą pożyczonego kapitału.98

Obligacje komunalne są instrumentami zaliczanymi do grupy bezpiecz-
nych papierów wartościowych. Związane jest to głównie ze specyfiką emi-
tenta. Jednak nie są instrumentami pozbawionymi zupełnego ryzyka. Jego 
poziom dla JST może przyjmować różne wartości. Można tutaj wskazać cechy 
jednostki samorządu terytorialnego, które wpływają na ryzyko emitowanych 
przez nie papierów wartościowych. Należą do nich:99  

• JST jest podmiotem, który nie może zbankrutować, ale może okazać się 
niewypłacalny, może to prowadzić pewnych trudności z zaspokajaniem 
roszczeń obligatariuszy;  

• JST posiada majątek trwały, który może stanowić zabezpieczenie emisji, 
jednak ze względu na to, że jest on podstawą wykonywania zadań JST, 
charakteryzuje się ograniczoną płynnością; ma zagwarantowaną prawnie 
niezależność ekonomiczną;  

• JST prowadzi jawną gospodarkę finansową, co zapewnia przejrzystość 
mechanizmów podejmowania decyzji i ich kontroli, jednak często działa 
w sposób zbyt zbiurokratyzowany.

96  Ustawa o finansach publicznych, op. cit., art. 243
97  P. Panfil, Obligacje komunalne w Polskim Prawie budżetowym w latach 1990-2015, Gdańskie 
Studia Prawnicze, Tom XXXIV, 2015, s. 311-313
98  P. Panfil, Obligacje komunalne, op. cit., s. 311-313
99  M. Jastrzębska, Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Oficyna Wolters 
Kluwer Business, Warszawa 2009, s. 65-70
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Kontrola, audyt i nadzór

Jednostki samorządu terytorialnego mają dużą samodzielność w wykony-
waniu swoich zadań własnych. Według obowiązującego prawa mogą to robić 
za pomocą własnych jednostek organizacyjnych bądź z udziałem podmiotów 
sektora prywatnego lub sektora społecznego. Formy i zasady prowadzenia 
działalności przez jednostki samorządowe określają odrębne regulacje prawne.

Gospodarka JST podlega ocenie przez wiele różnych podmiotów. Doko-
nywana jest ona w oparciu o zróżnicowane kryteria i wywołuje różne skutki 
prawne. Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu teryto-
rialnego są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finan-
sowych - regionalne izby obrachunkowe.100 Norma ta została powtórzona  
w każdej z ustaw dotyczących samorządu101.

Kontrolę gospodarki finansowej dotyczy ona różnych etapów procedu-
ry budżetowej. Można ją podzielić na kontrolę wewnętrzną oraz zewnętrzną. 
Kontrolę wewnętrzną wykonują: kierownicy poszczególnych jednostek orga-
nizacyjnych, skarbnicy, audytorzy wewnętrzni, organy wykonawcze i stano-
wiące (w tym komisje rewizyjne organów stanowiących). Kontrolę zewnętrz-
ną wykonują regionalne izby obrachunkowe oraz Najwyższa Izba Kontroli.102

Organ stanowiący sprawuje kontrole w zakresie dotyczącym rozpa-
trywania informacji i sprawozdań przedkładanych przez organ wykonaw-
czy. Obejmują one głównie aspektów związanych z wykonywaniem budże-
tu. Przedkładane są za okres półroczny oraz roczny. Roczne sprawozdanie  
z wykonania budżetu sporządzane jest na podstawie danych z ewidencji 
księgowej. Ponadto w niektórych przypadkach, istnieje obowiązek badania 
rocznych sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta. Obowiązek ba-
dania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta nie dotyczy wszyst-
kich JST, spoczywa on jedynie tych, w których liczba mieszkańców na dzień  
31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który sporządzono sprawozdanie, 
przekracza 150 tys.103.

Organ stanowiący rozpatruje sprawozdanie finansowe j.s.t. wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu i zatwierdza je w terminie do 30 czerw-
ca roku następującego po roku budżetowym, czego wyrazem jest podjęcie 

100  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, op. cit., art. 171
101  Ustawa o samorządzie gminnym, op. cit., art. 86; Ustawa o samorządzie powiatowym, op. cit., 
art.76; Ustawa z o samorządzie województwa, op. cit., art. 78
102  E. Kornberger-Sokołowska, M. Bitner, Prawo finansów, op. cit., s. 217
103  Ustawa o finansach publicznych, op. cit., art. 268
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uchwały w sprawie absolutorium. Absolutorium to podstawowe narządzie 
kontroli finansowej, którą wykonuje organ stanowiący wobec organu wyko-
nawczego. Udzielenie absolutorium ma charakter prawno-politycznej akcep-
tacji działań organu wykonawczego w zakresie realizacji budżetu i oznacza, że 
organ wykonawczy, w ocenie organu stanowiącego, wykonał budżet zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. Innymi słowy, instytucja absolutorium jest pod-
sumowaniem wykonania budżetu. Stanowi element zamykający gospodarkę 
finansową gminy i środek kontroli nad działalnością organu wykonawczego. 

Uchwała organu stanowiącego JST. w sprawie absolutorium jest podej-
mowana dopiero po zapoznaniu się przez ten organ z enumeratywnie wymie-
nionymi w tym przepisie dokumentami. Są to:104

1) sprawozdanie z wykonania budżetu JST;
2) sprawozdanie finansowe;
3) sprawozdanie biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawoz-

dania finansowego (w JST w których liczba mieszkańców przekracza 
150 tys. mieszkańców);

4) opinia RIO o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu JST;
5) informacja o stanie mienia JST;
6) stanowisko komisji rewizyjnej.

Konsekwencje prawne wynikające z nieudzielenia absolutorium z wy-
konania budżetu przez organ stanowiący wynikają z samorządowych ustaw 
ustrojowych i mają zróżnicowany charakter. Między przepisami ustawy  
o samorządzie gminnym a regulacjami prawnymi wynikającymi z ustawy  
o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa wystę-
pują istotne różnice. Związane są one z ustawowym sposobem wyboru or-
ganów wykonawczych JST. W gminach wybór organu wykonawczego jest 
dokonywany w wyborach bezpośrednich, stąd skutki nieudzielenia wójtowi 
(burmistrzowi, prezydentowi miasta) absolutorium zostały ukształtowane  
w sposób odmienny.105 

Uchwała rady gminy w sprawie nieudzielenia wójtowi (burmistrzowi, 
prezydentowi miasta) absolutorium podjęta po upływie 9 miesięcy od dnia 
wyboru wójta i nie później niż na 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji jest 
równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie 
jego odwołania. Oznacza to, że rada gminy nie posiada kompetencji do odwo-
łania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ze względu na przeprowadzenie 

104  Ustawa o finansach publicznych, op. cit., art. 271
105  Z. Ofiarski (red.), Ustawa o finansach publicznych, op. cit., s. 1448.
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negatywnej oceny wykonania przez niego budżetu. Skoro organ wykonawczy 
został wybrany w wyborach bezpośrednich przez ogół społeczności lokalnej, 
to może zostać odwołany ze swojej funkcji jedynie w drodze referendum.106 
W przypadku powiatów i województw uchwała rady powiatu lub sejmiku 
w sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium jest równoznaczna ze złoże-
niem wniosku o odwołanie zarządu, chyba że po zakończeniu roku budżeto-
wego zarząd ten został odwołany z innej przyczyny.

Kolejnym podmiotem wykonującym czynności w zakresie wewnętrznej 
kontroli finansowej jest skarbnik (główny księgowy). Jednym z jego zadań jest 
przeprowadzenie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finan-
sowych z prawem i planem finansowym, a także kompletności i rzetelności 
dokumentów finansowych dotyczących przeprowadzanych operacji. Odmo-
wa podpisania dokumentu przez skarbnika powoduje wstrzymanie określonej 
operacji finansowej lub gospodarczej. Jego ewentualna realizacja może być 
dokonana na skutek pisemnego polecenia z obowiązkiem powiadomienia 
organu stanowiącego JST oraz regionalnej izby obrachunkowej. Kontrasy-
gnata skarbnika (podpis) jest wymagany dla ważności czynności w zakresie 
zaciągania kredytów i pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów 
wartościowych.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych audyt wewnętrzny jest od-
dzielany od kontroli finansowej107. Istotą audytu wewnętrznego jest monito-
rowanie systemu kontroli zarządczej, w szczególności według kryterium ade-
kwatności, skuteczności i efektywności. Wyliczenie tych kryteriów w formie 
katalogu otwartego nie wyklucza zatem uwzględniania również innych kryte-
riów, np. legalności, gospodarności, celowości i rzetelności oraz przejrzystości 
i jawności. Przedmiotem oceny przeprowadzanej przez audytora jest system 
kontroli zarządczej oraz podejmowane czynności doradcze. 

Obowiązek przeprowadzenia audytu wewnętrznego występuje  
w jednostkach, których budżety przekraczają 40 mln zł. Dla pozostałych ma 
on charakter fakultatywny.108 Audyt może być prowadzony przez audytora 
wewnętrznego, zatrudnionego w danej jednostce albo przez tzw. usługodawcę, 
czyli podmiot zewnętrzny spełniający ustawowo określone przesłanki. Wa-
runkiem, od którego uzależniono możliwość prowadzenia audytu wewnętrz-
nego w tych jednostkach sektora finansów publicznych, jest nieprzekraczanie 
ustawowych limitów kwotowych przyjmowanych w ich planach finansowych 

106  Ustawa o samorządzie gminnym, op. cit., art. 28a ust. 1zd
107  Ustawa o finansach publicznych, op. cit., art. 272
108  Ustawa o finansach publicznych, op. cit., art. 274
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(planach rzeczowo-finansowych), tzn. odpowiednio kwot dochodów, wy-
datków, przychodów, kosztów. Żadna z tych kwot nie może przekroczyć 
poziomu 100 000 000 zł. Przekroczenie limitu kwotowego nie jest jednak 
równoznaczne z pozbawieniem możliwości prowadzenia audytu wewnętrz-
nego przez zewnętrznego usługodawcę. W ustawie o finansach publicznych 
zapisany został jeszcze drugi warunek. Jego spełnienie umożliwia powierzenie 
usługodawcy prowadzenie audytu wewnętrznego. Ustawodawca dopuszcza 
ten sposób prowadzenia audytu wewnętrznego, jeżeli w danej jednostce za-
trudnienie jest mniejsze niż 200 pracowników. Reasumując audyt wewnętrz-
ny powinien być przede wszystkim prowadzony przez audytorów wewnętrz-
nych zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych, natomiast 
audyt wewnętrzny prowadzony przez usługodawców może co najwyżej być 
wyjątkiem od tej reguły.109

Organami kontroli zewnętrznej są regionalne izby obrachunkowe, któ-
re są także państwowymi organami nadzoru nad gospodarką finansową JST. 
Regionalne izby obrachunkowe są to państwowe organy kontroli i nadzoru 
nad gospodarka finansową samorządu. Zakres ich działania wyznacza ustawa  
z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych110. 
Kontrola regionalnych izb obrachunkowych obejmuje nie tylko gospodarkę 
finansową jednostek samorządu terytorialnego, ale również związków samo-
rządowych, samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządo-
wych osób prawnych, a także innych podmiotów w zakresie wykorzystania 
dotacji przyznanych z budżetu samorządowego. Kontrola dotyczy także reali-
zacji zobowiązań podatkowych oraz zamówień publicznych.

Nadzór regionalnych izb obrachunkowych dotyczy uchwał i zarzą-
dzeń podejmowanych przez organy JST oraz ich związków w następujących 
sprawach:111

• procedury uchwalania budżetu;
• budżetu i jego zmian;
• zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu JST oraz udzie-

lania pożyczek;
• zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu JST;
• podatków i opłat lokalnych;

109  Ustawa o finansach publicznych, op. cit., art. 278 oraz Z. Ofiarski (red.), Ustawa o finansach 
publicznych, op. cit., s. 1475-1477.
110  Dz.U. 1992 nr 85 poz. 428, ze zm.
111  E. Kornberger-Sokołowska, M. Bitner, Prawo finansów, op. cit., s. 221
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• absolutorium;
• wieloletniej promocji i jej zmian.

Regionalna izba obrachunkowa prowadzi także działalność opiniodaw-
czą w stosunku do samorządów. Wydawane opinie dotyczą spraw takich jak: 
spłaty kredytów i pożyczek, projekty uchwał budżetowych oraz uchwał o wie-
loletnich prognozach finansowych, informacji i sprawozdań z wykonania bu-
dżetu, wniosków komisji rewizyjnych w sprawach absolutorium. Regionalne 
izby obrachunkowe zajmują się również rozpatrywaniem spraw dotyczących 
powiadomień przez skarbnika o przypadkach dokonania kontrasygnaty na 
pisemne polecenie przełożonego. 

Regionalne izby obrachunkowe wykonują także funkcje szkoleniowo-
-instruktażowe związane z zapewnieniem prawidłowej interpretacji przepisów 
przez JST.

W systemie zewnętrznych organów kontroli funkcjonuje również samo-
rządowe kolegium odwoławcze. Jest to organ II instancji, który zajmuje się 
rozpatrywaniem odwołań od rozstrzygnięć organów samorządowych wyda-
wanych w sprawach administracyjnych, w tym również tych, które dotyczą 
decyzji w sprawie podatków i opłat lokalnych. Kontrolę nad rozstrzygnięcia-
mi samorządowych kolegiów odwoławczych sprawują sądy administracyjne.
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System podatków  
i opłat lokalnych

Wprowadzenie

Podatki to podstawowe źródło dochodów budżetu państwa oraz jedno 
z ważniejszych dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Daniny te,  
w różnych formach, są wprowadzane w celu finansowania wydatków pu-
blicznych, a wraz z rozwojem gospodarczym ich rola nabiera coraz większego 
znaczenia. Skutkiem wprowadzania podatków jest zmniejszenie posiadania 
środków w społeczeństwie oraz zmiany w strukturze gospodarki. 

W dalszej części rozdziału przybliżone zostaną podatki zasilające budżety 
JST. Zgodnie z ustawą o dochodach JST trafiają one do kasy gminnej. Stąd 
dalsze rozważania skupią się właśnie na tym szczeblu samorządu.

Pojęcie podatku i opłaty

Podatek jest klasyczną daniną publiczną. Definicja podatku zawarta jest 
w art. 6  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ordynacji podatkowej1, zgodnie 
z którą: podatek to nieodpłatne, przymusowe, bezzwrotne, publicznoprawne 
świadczenie pieniężne ponoszone na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek sa-
morządu terytorialnego wynikające z ustawy podatkowej. Podatek jest zatem 
zdefiniowany przez wyliczenie jego głównych cech, do których należą:2

• nieodpłatność – podmiotowi, który uiścił podatek nie przysługu-
je z tego tytułu żadne bezpośrednie roszczenie wzajemne, świadczone  

1  Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926, ze zm.
2  S. Babiarz, B. Dauter, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, J. Rudowski, Ordynacja 
podatkowa, Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 95-97.



112

ROZDZIAŁ 4

ze strony państwa czy samorządu. Jest to również cecha, która odróżnia 
podatki od opłat, które charakteryzuje właśnie ekwiwalentność;

• przymusowość – podatnik w odniesieniu do podmiotu nakładającego 
podatek jest w stosunku podporządkowanym. Obowiązek świadczenia 
podatku może być wyegzekwowany przez organ administracji finanso-
wej państwa. W tym celu przewidziany jest nawet tryb egzekucyjny;

• bezzwrotność – podatnik nie ma podstaw prawnych do żądania zwrotu 
właściwie zapłaconego podatku. Można odzyskać zwrot nadpłaty po-
datku, co jest związane ze świadczeniem nienależnym lub gdy podatek 
został zapłacony w zbyt dużej wysokości;

• publicznoprawność – podatek jest nakładany i ustalany jednostronnie. 
Podatnik nie ma żadnego wpływu na wysokość obciążenia z tego tytułu. 
Wynika to z faktu sprawowania władztwa publicznego;

• pieniężny charakter – podatek może być pobierany tylko w formie pie-
niężnej. Wyjątkiem może być tutaj dług z tytułu podatku, co oznacza ze 
samo zobowiązanie podatkowe jest określone w pieniądzu, ale dopusz-
cza się na skutek umowy przejęcie konkretnej wierzytelności, która nie 
jest pieniądzem.

Ponadto, zgodnie z definicją podatki przekazywane są na rzecz konkret-
nego beneficjenta (państwa, gminy lub wybranego funduszu). Jedną z cech 
podatku jest również jego niezawiniony charakter. Danina ta nie może być 
postrzegana jako kara. Nie wyklucza to jednak stosowania stawek karnych w 
różnych podatkach.

Wszystkie kategorie podatków i opłat powinny być wprowadzone mocą 
ustaw, które nazywane są ustawami podatkowymi. Powinien być w nich okre-
ślony: podmiot, przedmiot, podstawa opodatkowania, powstanie obowiązku 
podatkowego, stawki podatkowe, a także regulacje dotyczące praw i obowiąz-
ków organów podatkowych, podatników, płatników, inkasentów oraz następ-
ców prawnych i osób trzecich.3 

Zgodnie z powyższym elementy podatku to:

• przedmiot - rzecz lub zdarzenie wywołujące obowiązek podat-
kowy. Przedmiotem podatku może być: przychód, dochód, ma-
jątek czy wydatek (konsumpcja), a także każde inne zjawisko,  
z którego ustawodawca uczyni przedmiot opodatkowania. Należy 
tu zaznaczyć, że przedmiotem podatku nie jest konkretna rzecz, ale 

3  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926, ze 
zm., art. 3 ust 1
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np. stan jej posiadania (nieruchomość – stan faktyczny to posiadanie 
nieruchomości);

• podmiot podatku - to każda osoba na której ciąży obowiązek podatkowy. 
Rozróżnić można podmiot czynny (państwo lub samorząd, które wy-
korzystuje swoje atrybuty i posługuje się przymusem administracyjnym 
przy ściąganiu podatków) oraz podmiot bierny osoba fizyczna, osoba 
prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 
która jest zobowiązana do zapłacenia podatku. W tej części można wy-
różnić jeszcze podmioty pełniące funkcje pomocniczo-pośrednie w for-
mie płatnika i inkasenta;

• podstawa opodatkowania - to odpowiednio określony przedmiot opo-
datkowania. Wyróżnia się tu podstawę ilościową (przedmiot wyrażony 
w konkretnych jednostkach), wartościową (przedmiot wyrażony za po-
mocą wartości) oraz ilościowo-wartościową (przedmiot podatku wyra-
żony w jednostkach i wartości). W ustawach podatkowych może być 
ustanowione minimum podatkowe – czyli wyłączenie jakiejś części pod-
stawy z opodatkowania;

• stawki i skale podatkowe - to relacja kwoty podatku do podstawy opo-
datkowania, informuje jaką stawkę należy zastosować do podstawy opo-
datkowania. Stawki podatkowe występują w następujących formach: 
kwotowe (określa bezpośrednio wielkość podatku należnego władzom 
publicznym) oraz procentowe (określa jaka część podstawy opodatkowa-
nia stanowi zobowiązanie podatkowe). Ponadto stawki można podzielić 
na stałe (jednakowa dla każdej wielkości podstawy opodatkowania), pro-
gresywne (stawka podatku rośnie wraz ze wzrostem podstawy opodatko-
wania) oraz degresywne (stawka podatku maleje wraz ze wzrostem pod-
stawy opodatkowania). Skala podatkowa to kombinacja rożnych stawek 
podatkowych;

• wyłączenia, zwolnienia, ulgi, zwyżki podatkowe – wyłącze-
nia to zjawisko, które mieści się w przedmiocie opodatkowa-
nia, ale na podstawie przepisów prawa jest ono wyłączone z przed-
miotu podatku. Zwolnienia to wyłączenia grup podmiotów 
(zwolnienia podmiotowe) lub przedmiotów (zwolnienia przedmiotowe)  
z obowiązku zapłacenia podatków. Mogą mieć charakter czasowy lub 
bezterminowy. Ulgi to częściowe ograniczenie ciężaru podatkowego. 
Wyróżnić można ulgi systemowe wbudowane w podatek, gdzie okre-
ślone są wszystkie warunki ich stosowania oraz ulgi zindywidualizowane 
dla podmiotów indywidualnych, o przyznaniu, których decyduje organ 
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administracji skarbowej. Zwyżki podatkowe to zobowiązanie podatnika 
do zapłaty podatku wyższego niż to wynika z powszechnie obowiązują-
cych zasad. Stosuje się je rzadko, mają charakter represyjny.

Elementy takie jak podmiot, przedmiot, podstawa opodatkowania, staw-
ka lub skala mają charakter obligatoryjny. Oznacza to, że ustawodawca musi 
je zawrzeć w ustawie podatkowej. Zwolnienia, ulgi, wyłączenia oraz zwyżki 
mają charakter fakultatywny, czyli ustawodawca może je zapisać w ustawach 
podatkowych, ale nie musi.

Opłaty to daniny zasilające przede wszystkim samorządy gminne, na po-
ziomie powiatu występują nieliczne, zaś województwa - wcale. Mimo licznych 
ustaw, które regulują zasady naliczania i poboru opłat, to żadna nie określa 
samego pojęcia. Pojęcie to używane jest równolegle z terminem „podatek”, 
oznacza to że można przyjąć, że ma zbliżone właściwości. Cechy, które od-
różniają podatek od opłaty, to odpłatność i zindywidualizowanie. Opłata jest 
zatem indywidualną zapłatą za zindywidualizowane świadczenie pobieraną 
głównie w związku z określonymi czynnościami organów samorządowych.4 
Innymi słowy, podmiot który ponosi opłatę uzyskuje własną, odrębna ko-
rzyść, np. uzyskanie zgody na sprzedaż alkoholu. Należy tu jednak zaznaczyć, 
że w systemie podatkowym istnieje wiele danin, które mimo że nazywane są 
opłatami mają charakter podatku (opłata eksploatacyjna, opłata od posiada-
nia psa). W ich przypadku trudno doszukać się aspektu zindywidualizowania 
czy też odpłatność.

Jak wspomniano powyżej, wprowadzanie podatków i opłat może odby-
wać się jedynie mocą ustawy. Zapis Konstytucji RP (art. 168) nadał gmi-
nom uprawnienia do tzw. władztwa daninowego w zakresie modelowania 
obciążeń daninowych5. Obejmuje ono między innymi: kształtowanie stawek 
podatkowych lub podstawy opodatkowania, wprowadzania zwolnień przed-
miotowych oraz stosowanie ulg podatkowych. Ponadto władze gminne mają 
uprawnienia by je umorzyć lub rozłożyć na raty. Jak wspomniano w rozdziale 
2 uprawnienia gmin do współdecydowania o konstrukcji prawnej podatków 
są niewielkie i w praktyce ograniczone do możliwości ich zmniejszania. Ozna-
cza to, że gminy mają ustawowo przyznane kompetencje w zakresie regulacji 
niektórych elementów konstrukcyjnych podatku w drodze uchwały.

4  A. Sekuła, Dochody gmin z tytułu opłat, [w:] Korenik S., Dybała A. (red.), Dylematy rozwoju 
lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu nr 101, Wrocław 2010, s. 272-273
5  R. Przygodzka, Władztwo podatkowe a stabilność finansowa, Nierówności społeczne a wzrost 
gospodarczy, nr 40 (4/2014), s. 334
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W poprzednim rozdziale zostało wskazane, że możliwość takiej regula-
cji przysługuje w stosunku do podatków i opłat, które są realizowane przez 
gminne organy podatkowe. Gminy nie mają żadnych uprawnień władczych 
w zakresie: podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych 
oraz zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej, któ-
re pobierane są przez ograny skarbowe. Oznacza to, że prowadzenie własnej 
polityki podatkowej możliwe jest w bardzo ograniczonym zakresie, pozwala-
jącym raczej na podejmowanie działań o charakterze indywidualnym, a nie 
systemowym.6

Ponadto polityka podatkowa w odniesieniu do stawek podatkowych 
podlega kolejnym ograniczeniom. Nie jest możliwym ustalanie stawek podat-
kowych na poziomie 0 zł. Brak jest również możliwości wprowadzania przez 
organy gminy stawek pozornych (bliskich 0 zł). Z wspomnianych podatków 
jedynie w podatku od środków transportowych ustawodawca wprowadził 
jeszcze dodatkowo stawki minimalne, więc w tym przypadku gminy przyj-
mują stawki z pewnego przedziału. Również ograniczone władztwo podatko-
we zostało przyznane gminom w zakresie różnicowania stawek podatkowych  
z uwagi na przedmiot opodatkowania7

Samo uchwalenie stawek to nie przypadkowy wybór kwot. Uważa się, że 
przy ich ustalaniu organy gminy powinny stosować następujące zasady:8

• wprowadzenie nowych wielkości stawek powinno być dokonane przed 
przedłożeniem radzie gminy projektu budżetu. Pozwoli to na przyjęcie 
planu finansowego zgodnego z przyjętymi zmianami w dochodach z ty-
tułu podatków.

• prowadzenia jasnej i przejrzystej polityki podatkowej – czyli wprowa-
dzenia stałych zasad kształtowania stawek podatkowych. Pośród nich 
wyróżnia się:

o tempo wzrostu stawek lokalnych w miarę wzrostu górnych granic 
stawek ogłaszanych przez Ministra Finansów, co najmniej raz na 3 
lata,

o obniżenie relacji uchwalanych stawek do poziomu 90% stawek 
maksymalnych,

6  R. I. Dziemianowicz, A. Kargol-Wasiluk, A. Bołtromiuk, Samodzielność finansowa gmin w 
Polsce w kontekście koncepcji good governance, [w:] Optimum. Economic Studies, Nr 4 (94) 
2018, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2018, s. 210
7  T. Wołowiec, D. Reśko, Obniżki stawek, op. cit., s. 6 oraz B. Filipiak, Polityka podatkowa 
gmin, op. cit., s. 224
8  M. Kogut-Jaworska, Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospo-
darczego, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2008, s. 96-97.
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o zmian stawek lokalnych tylko w tych latach, gdy skumulowany 
wskaźnik zmian górnych granic stawek podatkowych przekroczy 
5%.

• płynnych zmian dotyczących stawek – przy dobrej sytuacji  
finansowej gminy nie należy sztucznie utrzymywać stałego poziomu 
stawek. Lepszym rozwiązaniem jest wprowadzanie niewielkich korekt 
wielkości stawek, niż nagłe, skokowe zmiany budzące zaskoczenie wśród 
podatników.

W dalszej części rozdziału zostaną omówione najważniejsze podatki  
i opłaty zasilające budżety gminne.

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest jedną z ważniejszych pozycji docho-
dów w budżetach gminnych. Jest on regulowany przepisami ustawy z dnia  
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych9. Daninę tę należy za-
liczyć do podatków typu majątkowego10, chociaż w niektórych sytuacjach 
wykazuje cechy podatku przychodowego (sięga do dochodu rzeczywistego 
lub domniemanego w toku jego tworzenia w sposób wstępny) czy konsump-
cyjnego (gdy przedmiotem podatku jest budynek mieszkalny czy działka 
rekreacyjna)11.

Przedmiot podatku od nieruchomości w ustawie został określony bardzo 
szeroko. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne, jednost-
ki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej jeżeli są:12

1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych z zastrzeże-
niem, że gdy przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samo-
istnym obowiązek w tym zakresie ciąży na posiadaczu samoistnym;

2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
3) użytkownikami wieczystym gruntów;
4) posiadaczami nieruchomości lub ich części lub obiektów budowlanych 

lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek sa-
morządu terytorialnego jeżeli posiadanie:

9  Dz. U. 1991, nr 9 poz. 31 ze zm.
10 Szerzej: C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne, op. cit., s. 587-588 oraz  
L. Etel, G. Liszewski, Podatki majątkowe w Polsce – wybrane problemy, Kancelaria Sejmu, Biuro 
Studiów i Ekspertyz, Raport nr 2009, Warszawa 2002, s.5-11.
11  A. Hanusz, A. Niezgoda, P. Czerski (red.), Dochody budżetu, op. cit., s. 25.
12  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz. U. 1991, nr 9 poz. 
31 ze zm., art. 3.
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a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomo-
ści Rolnych lub innego tytułu prawnego, za wyjątkiem posiadania 
przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odręb-
nych nieruchomości

b) bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem że gdy obowiązek podatkowy 
dotyczy przedmiotu podatku wchodzącego w skład zasobu Własno-
ści Rolnej Skarbu Państwa lub w zarządzie Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe, to ciąży on odpowiednio na jednostkach organi-
zacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych i jednostkach organiza-
cyjnych Lasów Państwowych, które faktycznie władają tymi nieru-
chomościami lub obiektami budowlanymi.

Tak szeroka definicja przedmiotu podatku pozwala na objęcie podat-
kiem od nieruchomości posiadaczy tych nieruchomości bez względu na to, 
czy są oni ich właścicielami. Oznacza to, że ciężar podatkowy zostaje przesu-
nięty na podmioty, które faktycznie czerpią korzyści z władania nieruchomo-
ścią (np. posiadaczy zależnych).13

Zgodnie z art. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przedmiotem 
podatku od nieruchomości są:

• grunty;
• budynki lub ich części;
• budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej.

Mimo, że ustawodawca nie zawarł w ustawie definicji gruntu, to pojęcie 
to ma swoje znaczenie prawne, uregulowane w kodeksie cywilnym, zgodnie  
z którym grunty to część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot 
własności14. Ponadto w przypadku gruntów zabudowanych (grunty i budynki 
to jedną nieruchomość) to nie stanowią one łącznego przedmiotu podatku. 
Odrębnie opodatkowany jest grunt (również ten położony pod budynkiem) 
oraz odrębnie sam budynek. W ustawie znajduje się natomiast definicja po-
jęcia budynku i budowli przyjęta na potrzeby podatku od nieruchomości.  
W odniesieniu do budowli definicja odsyła do prawa budowlanego. Oznacza 
to, że ustawa wiąże normy prawa podatkowego z innymi dziedzinami prawa.

13  J. Rogalska, Znaczenie podatku od nieruchomości w dochodach podatkowych miasta Kielce [w:] 
Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne I Tech-
niczne; Ostrowiec Św. 2016, T.7, 137-138.
14  Ustawa z dnia 13 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93, ze 
zm., art. 46 § 1.
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W podatku od nieruchomości ustawodawca uzależnił podstawę opodat-
kowania od przedmiotu opodatkowania. Została ona ujęta w zależności od 
składnika przedmiotu opodatkowania. Dla gruntów podstawą opodatkowa-
nia jest powierzchnia i tutaj ustawa nie przewiduje rozbudowanych regulacji. 
Dla budynków lub ich części podstawę opodatkowania określa się przez ich 
powierzchnię użytkową. Pojęcie powierzchni użytkowej zostało zdefiniowane 
w słowniczku ustawy. Odnosi się ona do potencjalnie wykorzystywanej po-
wierzchni do celów, dla których budynek jest użytkowany.15 W przypadku 
podstawy opodatkowania dla budowli oraz jej części, które wykorzystywane 
są do działalności gospodarczej ustawodawca wskazał wartość stanowiącą pod-
stawę do obliczenia amortyzacji w danym roku (na dzień 1 stycznia, niepo-
mniejszoną o odpisy amortyzacyjne). Gdy mamy do czynienia z budowlą od 
której nie są dokonywane odpisy amortyzacyjne, za podstawę opodatkowania 
przyjmowana jest wartość rynkowa, określona na dzień powstania obowiązku 
podatkowego. 

Należy tu zaznaczyć, że zastosowanie formy opodatkowania według 
powierzchni budzi wiele kontrowersji. W odniesieniu podatku od nierucho-
mości wysokość podatku nie zależy np. od lokalizacji nieruchomości (co ma 
wpływ na wartość tej nieruchomości – czyli podatnik posiadający nierucho-
mość w centrum miasta ponosi taki sam wymiar podatku jak podatnik po-
siadający nieruchomość o tej samej powierzchni zlokalizowaną na obrzeżach 
miasta, mimo że wartości tych nieruchomości znacznie się od siebie różnią16). 
Próby wprowadzenia podstawy wartościowej nie powiodły się.

Stawki podatku od nieruchomości są zróżnicowane. Zależą one od ro-
dzaju nieruchomości oraz sposobu jego wykorzystania. W ustawie znajduje 
się tylko informacja dotycząca stawek maksymalnych, wyrażonych w sposób 
kwotowy (waloryzowane co roku) oraz procentowy (w tabeli 7 znajdują się 
ustawowe maksymalne stawki przyjęte do wyliczenia wymiaru podatku od 
nieruchomości w latach 2017-2022). Ostateczną wielkość stawek, które będą 
obowiązywały w danej gminie i które nie są większe od stawki maksymalnej, 
w drodze uchwały przyjmuje rada tejże gminy. Gdyby w gminie nie podję-
to stosownej uchwały dotyczącej wielkości stawek podatkowych, obowiązują 
stawki uchwalone przez radę gminy na rok poprzedni.

Organem podatkowym właściwym dla podatku od nieruchomości jest 
wójt (burmistrz, prezydent miasta). Podatek od nieruchomości opłacany jest 

15  P. Broszowski, K. Stelmaszczyk, Podatki i opłaty lokalne, Podatek rolny, podatek leśny. Komen-
tarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 160.
16  A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Poznań 1998, s. 509.
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przez osoby fizyczne w 4 ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listo-
pada. Jednakże, w sytuacji gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł to po-
datek jest płatny jednorazowo. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz 
spółki niemające osobowości prawnej powinny wpłacać obliczony w deklara-
cji podatek od nieruchomości w ratach proporcjonalnych, w terminie do dnia 
15. każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Tabela 7. Stawki ustawowe stosowane przy wyliczeniu wymiaru w podatku od 
nieruchomości w latach 2017-2022

Lata
2017 2018 2019 2020 2021 2022

zł

Grunty

związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania gruntów i budynków

0,89 0,91 0,93 0,95 0,99 1,03

pod wodami powierzchniowymi stojącymi 
lub wodami powierzchniowymi płynącymi 
jezior i zbiorników sztucznych

4,54 4,63 4,71 4,80 4,99 5,17

pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego

0,47 0,48 0,49 0,50 0,52 0,54

niezabudowanych objętych obszarem 
rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 
dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i 
położonych na terenach, dla których miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go przewiduje przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o 
przeznaczeniu mieszanym obejmującym 
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od 
dnia wejścia w życie tego planu w odnie-
sieniu do tych gruntów upłynął okres 4 
lat, a w tym czasie nie zakończono budowy 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego

2,98 3,04 3,09 3,15 3,28 3,40

Budynki mieszkalne

0,75 0,77 0,79 0,81 0,85 0,89

związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej 

22,66 23,10 23,47 23,90 24,84 25,74

zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym 

10,59 10,80 10,98 11,18 11,62 12,04

zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych 

4,61 4,70 4,78 4,87 5,06 5,25
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pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożyt-
ku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego 

7,62 7,77 7,90 8,05 8,37 8,68

Budowle

2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie obwieszczeń Ministra Finansów: M.P. 
2016 poz. 779, M.P. 2017 poz. 800, M.P. 2018 poz. 745, M.P. 2019 poz. 738,  M.P. 
2020 poz. 673, M.P. 2021 poz. 724

Ostatnim elementem konstrukcyjnym są ulgi i zwolnienia. Podatek od 
nieruchomości jest bogaty w zwolnienia o charakterze przedmiotowym, pod-
miotowym oraz przedmiotowo-podmiotowym.

Podatek rolny

Podatek rolny regulowany jest przepisami ustawy z dnia 15 listopada  
1984 r. o podatku rolnym17 Konstrukcja tego podatku zmieniła się zasadniczo  
w 1992 roku. Do 1 stycznia 1992 roku w konstrukcji podatku wyróżnić było 
można dwa podatki: od gruntów (obejmował typową produkcję rolną: roślinną, 
zwierzęcą) oraz od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej (służył do 
opodatkowania dochodów z niektórych rodzajów upraw i produkcji zwierzęcej).  

Od dnia 1 stycznia 1992 roku podatek rolny obejmuje jedynie typową produkcję 
rolną, zaś dochody z działów specjalnych produkcji rolnej zostały z niego wyłączone 
i przesunięte do podatku dochodowego odpowiednio: od osób fizycznych oraz od 
osób prawnych.18 Podatek rolny w obecnym kształcie jest podatkiem jednoli-
tym pod względem konstrukcji. Jest to podatek o charakterze przychodowym  
i majątkowym, o dość przejrzystej i prostej budowie.19

Podatek rolny wskazuje wiele podobieństw z podatkiem od nierucho-
mości. Cechą wskazującą na to podobieństwo jest szeroki zakres podmiotowy. 
Podatnikami tego podatku są zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne 
oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej20, które są jednocześnie:21

17  Dz.U. 1984 nr 52 poz. 268, ze zm. 
18  A. Hanusz, A. Niezgoda, P. Czerski, Dochody budżetu, op. cit., s. 56.
19  J. Rogalska, Dochody z podatku rolnego w budżetach gmin województwa świętokrzyskiego [w:] 
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae; Kielce 2017; nr 3/2017 t. II; 438-439.
20  Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Dz.U. 1984 nr 52 poz. 268, ze zm., 
art. 2.
21  Tamże, art. 3.



121

SYSTEM PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

• właścicielami gruntów;
• posiadaczami samoistnymi gruntów;
• użytkownikami wieczystymi gruntów;
• posiadaczami gruntów stanowiących własność skarbu państwa lub jednostek 

samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
o wynika z umowy zawartej z właścielem, z Agencją Nieruchomości Rol-

nych lub z innego tytułu prawnego, albo
o jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład 

Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Sam zakres przedmiotu podatku w minionym czasie ulegał różnym mo-
dyfikacjom. Obecny kształt przepisu jest efektem zmian, które weszły w życie 
1 stycznia 2016 r. Zgodnie z tym, przedmiotem podatku rolnego są grunty 
sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, za wyjąt-
kiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż 
działalność rolnicza. 

Pojęcie działalności rolniczej zostało określone poprzez wskazanie okre-
ślonych rodzajów działalności – głównie produkcyjnej. Art. 2 ust 2 ustawy  
o podatku rolnym mówi, że: „za działalność rolniczą uważa się produkcję ro-
ślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkar-
skiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin 
ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowlę i produkcję materia-
łu zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą 
typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb”. W konkretnych 
przypadkach ważnym staje się zatem rozstrzygnięcie, czy prowadzona działal-
ność jest jeszcze rolnicza, czy już gospodarcza. Wymaga to ustalenia momentu 
w którym kończy się produkcja, a zaczyna przetwórstwo.

Innymi słowy, opodatkowanie podatkiem rolnym jest uzależnione od 
dwóch przesłanek:

• odpowiedniej klasyfikacji w ewidencji gruntów i budynków,
• gruntów, które według powyższej klasyfikacji nie są gruntami rolnymi, ale  

z uwagi że są zajęte na prowadzenie działalności rolniczej podlegają podatko-
wi rolnemu.

Dla uznania, że grunt jest zajęty na prowadzenie działalności gospodar-
czej niej jest wystarczające ustalenie, że znajduje się on w posiadaniu przedsię-
biorcy. Sam fakt posiadania gruntów przez osobę prowadzącą działalność go-
spodarczą nie jest podstawą by stwierdzić, że nastąpiła zmiana przeznaczenia 
gruntów. Co więcej grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków 
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jako użytki rolne podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym, bez względu 
na ich powierzchnię, miejsce położenia czy dochodowość.22 Czyli o opodat-
kowaniu gruntów podatkiem rolnym decyduje klasyfikacja gruntów i budyn-
ków, a nie to, co na tym gruncie znajduje się w rzeczywistości. Wyjątkiem jest 
przeznaczenie gruntu pod działalność gospodarczą.

Podstawą wymiaru podatku rolnego jest wielkość gruntu. Ustawodawca 
zróżnicował podstawę opodatkowania dla gruntów zaliczanych bądź nie do 
gospodarstw rolnych23. Dla gruntów gospodarstw rolnych podstawę opodat-
kowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych ustalanych na podstawie 
powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji grun-
tów i budynków. Natomiast dla gruntów pozostałych podstawę opodatko-
wania stanowi liczba hektarów (fizycznych) wynikająca z ewidencji gruntów  
i budynków. 

W ramach regulacji stawek w konstrukcji prawnej podatku rolnego 
wprowadzono rozwiązanie pozwalające zastosować pewien mechanizm do 
wyliczania podatku rolnego. Wysokość podatku wylicza się na cały rok z góry 
w następujący sposób:

1. dla gruntów gospodarstwa rolnego – od 1 ha przeliczeniowego podatek liczo-
ny jest jako równowartość pieniężną 2,5 q (kwintala) żyta; 

2. dla gruntów pozostałych – od 1 ha podatek liczony jest jako równowartość 
pieniężną 5q (kwintali) żyta. 

Cena żyta obliczana jest jako średnia cena skupu żyta za okres 11 kwarta-
łów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Cena ta podawa-
na jest w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego 
w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” w terminie do 20 paździer-
nika roku poprzedzającego rok podatkowy. Rada gmina może obniżyć cenę 
żyta stosowaną na swoim terenie, ale nie może jej podwyższyć. Ceny żyta 
przyjmowane na potrzeby wyliczania podatku rolnego w latach 2017-2022 
przedstawia tabela 8.

22  L. Etel, B. Pahl. M. Popławski, Podatek rolny. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, 
Warszawa 2020, s. 14-15.
23  Zgodnie z art. 2 ust 1. ustawy o podatku rolnym „za gospodarstwo rolne uważa się obszar 
gruntów objętych podatkiem rolnym, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha 
przeliczeniowy”. Zatem grunty nie osiągające wielkości 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego w myśl 
ustawy traktowane są jako pozostałe.
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Tabela 8. Średnia cena skupu żyta przyjmowana na potrzeby wyliczania podatku rol-
nego w latach 2017-2022

Rok
2017 2018 2019 2020 2021 2022

w zł
Cena żyta za 1 q [dt] 52,44 52,49 54,36 58,46 58,55 bd

Źródło: opracowanie własne na podstawie komunikatów Prezesa GUS: M.P. 2016 
poz. 993, M.P. 2017 poz. 958, M.P. 2018 poz. 1004, M.P. 2019 poz. 1017, M.P. 
2020 poz. 982

Organem podatkowym właściwym dla podatku rolnego jest wójt (burmistrz, 
prezydent miasta). Podatek rolny płatny jest w 4 ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 
września, 15 listopada. Jednakże gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł  podatek 
jest płatny jednorazowo.

Ostatnim elementem konstrukcyjnym są ulgi i zwolnienia. Podatek rolny jest 
bogaty w ulgi i zwolnienia. Jednym z nich jest zwolnienie obejmujące grunty nale-
żące do Vi VI klasy bonitacyjnej, formalnie jego zastosowanie powoduje zwolnie-
nie prawie jednej trzeciej wszystkich użytków rolnych w Polsce. 

Podatek leśny

Podatek leśny po raz pierwszy wprowadzono do systemu prawnego od 
1 stycznia 1992 r. ustawą z dnia 28 września 1991 roku o lasach24. W swojej 
pierwszej konstrukcji zastąpił: 25

• dla lasów państwowych podatek od nieruchomości i podatek dochodowy od 
osób prawnych; 

• dla pozostałych lasów, które nie wchodziły w skład gospodarstw rolnych po-
datek od nieruchomości. 

Od 1 stycznia 2003 roku wprowadzona została nowelizacja przepisów  
o podatku leśnym na mocy ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku 
leśnym26.

Zgodnie z art. 1. ust. 1 ustawy o podatku leśnym przedmiotem podatku 
leśnego są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy 

24  Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444, ze zm.
25  A. Hanusz, A. Niezgoda, P. Czerski, Dochody budżetu, op. cit., s. 73.
26  Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1682, ze zm.
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oraz grunty związane z działalnością leśną. Ustawodawca wyłączył z opodat-
kowania grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, 
które związane są z działalnością gospodarczą (podlegają one podatkowi od 
nieruchomości). Jednocześnie w ustawie zawarta została definicja działalności 
leśnej, która ma zakres przedmiotowo-podmiotowy. Zgodnie z ustawą dzia-
łalność leśna to „działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w za-
kresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powięk-
szania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną i pozyskiwania –  
z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, igliwia, zwierzyny oraz płodów 
runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym”27. 

Definicja podmiotu podatku leśnego została skonstruowana podobnie 
jak w podatku rolnym czy podatku od nieruchomości. Ustawodawca w jej 
pierwszej części wskazuje na szeroki zakres podmiotów, a następnie odnosi 
się do obowiązku podatkowego wyznaczonego przez wskazany w ustawie sto-
sunku prawnego. Zgodnie  z ustawą podmiotem podatku leśnego są osoby  
fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowo-
ści prawnej, które są:28

• właścicielami lasów,
• posiadaczami samoistnymi lasów,
• użytkownikami wieczystymi lasów,
• posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek 

samorządu terytorialnego.

Podatnikami podatku leśnego mogą być również jednostki organizacyjne 
Agencji Nieruchomości Rolnych oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwo-
wych. Jest to jednak uzależnione od spełnienia następujących warunków:

• dotyczy to lasów, które są w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe lub lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa,

• dotyczy lasów, które nie zostały jeszcze objęte obowiązkiem podatkowym –  
w przypadku posiadaczy zależnych (np. umowy o dzierżawę gruntu) to na 
nich ciąży obowiązek podatkowy.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia 
lasu wyrażona w hektarach. Ustawodawca nie zdecydował się w ramach tego 

27  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444, ze 
zm., art. 3 ust. 1
28  Tamże, art. 2.
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podatku na różnicowanie podstawy opodatkowania. Ponadto, można tu za-
znaczyć, że w poprzedniej wersji podatku leśnego (do końca 2002) podstawę 
opodatkowania stanowiła liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na pod-
stawie powierzchni głównych gatunków drzew w drzewostanie i klas bonitacji 
drzewostanu dla głównych gatunków drzew – wynikających z planu urządze-
nia lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu. Instytucja hektara przeli-
czeniowego w podatku leśnym się jednak nie sprawdziła.29

Do obliczenia wymiaru podatku leśnego wykorzystuje się mechanizm 
podobny jak w podatku rolnym, jednak znacznie uproszczony.30 Ustawo-
dawca określił wysokość stawki za 1 hektar lasu jako równowartość pieniężną 
0,220 m3 średniej ceny drewna z trzech kwartałów roku poprzedzającego rok 
podatkowy. Podatek inaczej liczony jest dla lasów ochronnych i dla lasów nie 
podlegających ochronie. 

Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodo-
wych stawka podstawowa obniżana jest o 50%. Uzasadnieniem wprowadze-
nia niższej stawki są cele, dla których tworzone są parki narodowe i rezerwaty 
przyrody, co powoduje określone konsekwencje w gospodarce leśnej.  

Cena skupu drewna ta podawana jest w komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor 
Polski” w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. 
Rada gminy może obniżyć cenę drewna stosowaną na swoim terenie, ale nie 
może jej podwyższyć. Ceny drewna przyjmowane na potrzeby wyliczania po-
datku leśnego w latach 2017-2022 przedstawia tabela 9.

Organem podatkowym właściwym dla podatku leśnego jest wójt (bur-
mistrz, prezydent miasta). Podatek leśny płatny jest w 4 ratach do: 15 marca, 
15 maja, 15 września, 15 listopada. Jednakże gdy kwota podatku nie przekra-
cza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo. 

Ostatnim elementem konstrukcyjnym są ulgi i zwolnienia. W podatku 
leśnym nie zapisano żadnych ulg dla podatników. Zwolnienia (szczególnie 
przedmiotowe) występują nielicznie.

29  L. Etel, B. Pahl. E. Bobrus-Nowińska, Podatek leśny. Komentarz, Wydawnictwo Wolters 
Kluwer, Warszawa 2020, s. 121.
30  Do 31 grudnia 2002 roku podatek miał dość skomplikowaną konstrukcję – wprowadzo-
ne były hektary przeliczeniowe lasu ustalone na podstawie powierzchni głównych gatunków 
drzew w drzewostanie oraz ich klas bonitacyjnych, szerzej: M. Miszczuk, System podatków  
i opłat samorządowych w Polsce, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 81.
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Tabela 9. Średnia cena skupu drewna przyjmowana na potrzeby wyliczania podatku 
leśnego

Rok
2017 2018 2019 2020 2021 2022

w zł

Cena drewna za 1 m3 191,01 197,06 191,98 194,24 196,84 bd

Źródło: opracowanie własne na podstawie komunikatów Prezesa GUS: M.P. 2016 
poz. 996, M.P. 2017 poz. 963, M.P. 2018 poz. 1005, M.P. 2019 poz. 1018, M.P. 
2020 poz. 983

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn regulowany jest ustawą z dnia 28 lip-
ca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn31. Podatek ten podlegał wie-
lokrotnym modyfikacjom. Pierwotnie podatnikami podatku od spadków  
i darowizn mogły być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne niebędące 
jednostkami gospodarki uspołecznionej32 Od 1990 r. podatnikami podatku 
od spadków i darowizn są wyłącznie osoby fizyczne, uporządkowane w grupy 
podatkowe według osobistego stosunku do nabywcy. Ustawodawca wyróżnił, 
trzy podstawowe grupy podatkowe:33

• I grupa – małżonkowie, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeń-
stwo, ojczym, macocha, teść;

• II grupa – zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżon-
kowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, 
małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;

• III grupa – inni nabywcy.

Od 2009 roku funkcjonuje jeszcze tzw. grupa 0. Przepisy zaliczają do 
niej najbliższą rodzinę (małżonkę, małżonka, dzieci, wnuków, rodziców, 
dziadków, pasierba, pasierbicę, rodzeństwo, ojczyma i macochę). Może być 
ona zwolniona z konieczności zapłacenia podatku od spadków i darowizn po 
spełnieniu warunków określonych w ustawie.

31  Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207, ze zm. 
32  P. Mańczyk, Podatek od spadków i darowizn – ewolucja konstrukcji prawnej [w:] Z. Ofiarski 
(red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnio-
ski na przyszłość, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2014, s. 485
33  Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207, 
ze zm., art. 15
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Przedmiotem opodatkowania omawianym podatkiem jest nabycie wła-
sności rzeczy znajdujących się na terytorium RP lub praw majątkowych wy-
konywanych na jej terenie, tytułem:34

• dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego;
• darowizny, polecenia darczyńcy;
• zasiedzenia;
• nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
• zachowku;
• nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności;
• nabycia praw do wkładu oszczędnościowego lub nabycie jednostek 

uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych lub specjalistycz-
nych – na wypadek śmierci uczestnika funduszu lub dysponenta wkładu.

Jak widać, zakres czynności, które podlegają opodatkowaniu jest dość 
szeroki. Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie definiuje poszczegól-
nych czynności. Można ich znaczenie odnaleźć w Kodeksie Cywilnym lub 
innych ustawach. Formalnie jednak, za wspólnym opodatkowaniem powyż-
szych czynności przemawia ich jednorodny ekonomicznie charakter, sprowa-
dzony do przysposobienia majątkowego. 

Podstawą opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn jest war-
tość nabytych rzeczy lub praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów 
(czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu 
nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Oznacza 
to, że wartość przyjęta do opodatkowania może być pomniejszona o koszty 
wykonania obowiązku nałożonego przez spadkobiercę lub ofiarodawcę, kosz-
ty leczenia i opieki w czasie choroby, koszty pogrzebu itd., pod warunkiem, 
że nie zostały one poniesione z majątku spadkodawcy lub ofiarodawcy. Nato-
miast w przypadku zasiedzenia z podstawy opodatkowania wyłącza się wartość 
nakładów dokonanych na tę rzecz przez podatnika w biegu zasiedzenia (kosz-
ty pełnomocnictwa, koszty sądowe itd.).

Ustawodawca wprowadził do ustawy pewne minimum wolne od opo-
datkowania. Charakterystyczną cecha tego rozwiązania jest ustalenie różnych 
wielkości minimum dla poszczególnych grup podatników (dla I grupy – 9637 
zł, dla II grupy – 7276 zł, dla III grupy – 4902 zł35). Minimum to ma jednak 
pewne ograniczenia – stanowi kwotę 5-letniego limitu. Oznacza to, że jeżeli 
nabycie następuje od jednej osoby więcej niż raz, to do wartości rzeczy i praw 

34  Tamże, art. 1.
35  Tamże, art. 9.
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majątkowych dolicza się wartości nabyte w okresie 5 lat poprzedzających rok 
w którym nastąpiło ostanie nabycie.

Podatek od spadków i darowizn jest obliczany jako nadwyżka ponad 
kwotę wolną. Wprowadzone w ustawie zostały różne skale podatkowe, z któ-
rych każda obejmuje odpowiednia grupę nabywców. Skale te charakteryzu-
ją się zróżnicowaną progresją podatkową w zależności od stopnia stosunku 
zbywcy i nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Skale te przedstawia 
tabela 10. Najłagodniej obciążone podatkiem jest przysposobienie w grupie 
I (najbliżej spokrewnionej), zaś najbardziej dolegliwe w grupie III (osób nie-
spokrewnionych lub spokrewnionych bardzo daleko). Ciekawe jest wprowa-
dzenie grupy 0 (praktycznie pokrywa się z grupą I), która – jeżeli zostaną 
spełnione warunki – nie podlega opodatkowaniu w ogóle. Oznacza to, że gdy 
nie zostaną spełnione warunku określone w ustawie, podatnicy ci będą zobli-
gowani zapłacić podatek zgodnie ze skalą dla grupy I. Zmiana ta jest wyraźnie 
adresowana do najbogatszych podatników. Właściwym rozwiązaniem byłoby 
tutaj nie tworzenie grupy 0, ale podniesienie kwoty wolnej. 

Tabela 10. Stawki stosowane przy wyliczeniu wymiaru w podatku od spadków  
i darowizn

Kwota nadwyżki
Podatek

Od Do

I grupa podatkowa

10 287 3%

10 278 20 556 308,30 + 5% nadwyżki nad 10 278

20 556 822,20 + 7% nadwyżki nad 20 556

II grupa podatkowa

10 287 7%

10 278 20 556 719,50 + 9% nadwyżki nad 10 278

20 556 1644,50 + 12% nadwyżki nad 20 556

III grupa podatkowa

10 287 12%

10 278 20 556 1233,40 + 16% nadwyżki nad 10 278

20 556 2877,90 + 20% nadwyżki nad 20 556

Źródło: Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, Dz.U. 
1983 nr 45 poz. 207, ze zm., art. 15

Dodatkowo ustawodawca wprowadził osobną stawkę dla zasiedzenia. 
Nabycie własności w drodze zasiedzenia objęte jest stawką 7% podstawy 
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opodatkowania. Wprowadzona jest również stawka karna w wymiarze 20% 
podstawy opodatkowania, nakładana jeżeli obowiązek podatkowy powstał  
w wyniku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli 
podatkowej lub postępowania kontrolnego na okoliczność dokonania daro-
wizny – a podatek nie został zapłacony.

Gminy nie mają żadnych uprawnień władczych w zakresie podatku od 
spadków i darowizn, który w całości pobierany jest przez urzędy skarbowe. 
Podatek opłacany jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji usta-
nawiającej wysokość podatku, przygotowanej na podstawie złożonego przez 
podatnika zeznania podatkowego.

W podatku od spadków i darowizn występuje dość liczny katalog zwol-
nień i ulg podatkowych (głównie przedmiotowych) oraz liczne wyłączenia.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych regulują przepisy ustawy z dnia 
9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych36 Podatek ten 
ma niejednorodną naturę. Może być on traktowany jako podatek od groma-
dzenia kapitału, ale uznawany jest on także za podatek obrotowy lub majątko-
wy. Zatem jego umiejscowienie w klasyfikacji podatków nie jest rzeczą łatwą. 
Najbardziej trafnym jest traktowanie go jako podatku obrotowego.37

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności, których 
przedmiotem są:38

• rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa 
majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

• rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za 
granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzi-
bę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna 
została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawodawca sprecyzował jakiego rodzaju czynności zostają opodatko-
wane podatkiem. Nie zamieszczono tutaj jednak definicji owych czynności. 
Stany faktyczne objęte przepisami ustawy odwołują się do pojęć zamiesz-
czonych w Kodeksie Cywilnym, na co wskazuje nawet sama nazwa podatku. 

36  Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959, ze zm. 
37  H. Filipczyk, Podatek od czynności cywilnoprawnych, Wydawnictwo Lex a Wolters Kluwer 
business, Warszawa 2015, s. 13
38  Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, Dz.U. 2000 nr 86 
poz. 959, ze zm., art. 1 ust. 4.
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Jedynie w zakresie pojęcia spółki następuje odwołanie do Kodeksu Spółek 
Handlowych. Jako czynności objęte podatkiem ustawa podaje:39 

• umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych;
• umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku;
• umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego 

długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy;
• umowy dożywocia;
• umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności –  

w części dotyczącej spłat lub dopłat;
• ustanowienie hipoteki;
• ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz 

odpłatnej służebności;
• umowy depozytu nieprawidłowego;
• umowy spółki.

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają 
nie tylko umowy, ale również zmiany tych umów (aneksy), pod warunkiem, że 
powodują podwyższenie podstawy opodatkowania. Opodatkowaniu podlega-
ją również orzeczenia sądów, w tym również sądów polubownych, oraz ugody, 
jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne.

Należy tu zaznaczyć, że czynności cywilnoprawne opodatkowane zasad-
niczo nie są wykonywane w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej  
i z reguły nie maja one charakteru obrotu zawodowego. Oznacza to, że poda-
tek ten stanowi uzupełnienie podatku od towarów i usług. Podatek od czyn-
ności cywilnoprawnych nie występuje, gdy z tytułu danej czynności jedna ze 
stron jest podatnikiem podatku VAT, z wyjątkiem:

• umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub 
jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościo-
we prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni 
mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostano-
wiskowym lub udział w tych prawach;

• umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są osoby fizycz-
ne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, które są stronami danych czynności. Ustawodawca jako osobę po-
datnika, najczęściej wskazuje podmiot otrzymujący korzyść. Reguła ta nie jest 

39  Tamże, art. 1.
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stosowana konsekwentnie (np. hipoteka – podatnikiem jest podmiot składa-
jący oświadczenie o jej ustanowieniu, wówczas o osobie właściciela tej nieru-
chomości trudno mówić jako o uzyskującym przysporzenie majątkowe, bo 
w rezultacie posiada on ograniczone prawo rzeczowe do swojego majątku40).

Podstawa opodatkowania określona jest odrębnie dla każdej czynności 
cywilnoprawnej, zasadniczo można tu wyodrębnić: wartość rynkową rzeczy 
lub prawa majątkowego, wartość długów i ciężarów lub zobowiązań, wartość 
świadczeń użytkownika, kwotę lub wartość pożyczki lub depozytu czy kwotę 
zabezpieczonej wierzytelności.

Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych w zasadzie mają cha-
rakter procentowy. Jedynie przy ustanowieniu hipoteki na zabezpieczenie 
wierzytelności o wysokości nieustalonej występuje stawka kwotowa. Ogólnie, 
wysokość stawek i ich liczba zależy od rodzaju przedmiotu opodatkowania. 
Ponadto ustawodawca zdecydował się również na zapisanie stawki karnej  
w wysokości 20%, jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontro-
li skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, 
kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej:41

• podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nie-
prawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich 
zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony;

• biorąca pożyczkę osoba najbliższa: małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, 
rodzeństwo, ojczym i macocha, powołuje się na fakt zawarcia umowy 
pożyczki, a nie spełnił warunku udokumentowania otrzymania pienię-
dzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spół-
dzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Gminy nie mają żadnych uprawnień władczych w zakresie podatku od 
czynności cywilnoprawnych, który podobnie jak podatek od spadków i daro-
wizn w całości pobierany jest przez urzędy skarbowe. Podatnicy obowiązani 
są do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych 
w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego oraz obliczyć  
i wpłacić podatek w tym terminie bez wezwania. 

W podatku od czynności cywilnoprawnych występuje dość liczny katalog 
zwolnień i ulg podatkowych (głównie przedmiotowych) oraz liczne wyłącze-
nia. Przepisy podatku zawierają również szczególne uprawnienia dla podatni-
ków obejmujące zwrot podatku. Ma ona miejsce w przypadku, gdy czynność 

40  A. Hanusz, A. Niezgoda, P. Czerski, Dochody budżetu, op. cit., s. 126.
41  Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, op. cit., art.7.
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cywilnoprawna nie została faktycznie dokonana. Katalog takich przypadków 
jest określony w ustawie i ma on charakter zamknięty. Zgodnie z nią podatek 
podlega zwrotowi, jeżeli:42

• uchylone zostały skutki prawne oświadczenia woli (nieważność 
względna);

• nie spełnił się warunek zawieszający, od którego uzależniono wykonanie 
czynności cywilnoprawnej;

• podwyższenie kapitału spółki nie zostanie zarejestrowane lub zostanie za-
rejestrowane w wysokości niższej niż określona w uchwale - w części sta-
nowiącej różnicę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym 
od podwyższenia kapitału ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców;

• nie dokonano wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

Podatek nie podlega zwrotowi po upływie 5 lat od końca roku, w którym 
został zapłacony.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych jest regulowany przepisami ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek od środ-
ków transportowych jest jednym z dwóch rodzajów podatków (obok podatku 
od nieruchomości), obciążających podatników prowadzących działalność go-
spodarczą z tytułu posiadanego majątku.43 

Jest to świadczenie związane z posiadaniem i eksploatowaniem określo-
nych środków transportowych. oznacza to, że jest to danina ponoszona przez 
przedsiębiorstwa transportowe, budowlane i inne, z racji posiadanego taboru. 
Zgodnie ze wspomnianą ustawą opodatkowaniu podlegają:44

• samochody ciężarowe o masie całkowitej powyżej 3,5t;
• ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie  

z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów powyżej 3,5 tony;

• przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają do-
puszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem pojazdów związanych 

42  Tamże, art.11.
43  B. Supoń, Wpływ podatku od środków transportowych a działalność międzynarodowych 
przewoźników drogowych w województwie zachodniopomorskim, Nierówności Społeczne  
a Wzrost Gospodarczy, nr 56 4/2018)
44  Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, op. cit., art. 8
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wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego;

• autobusy.

Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne, 
osoby prawne będące właścicielami (współwłaścicielami) środków transpor-
tu oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeśli środek 
transportu jest na nie zarejestrowany.  

Podstawa opodatkowania została określona w sposób jednolity dla całe-
go podatku. Jest nią liczba posiadanych pojazdów, które stanowią własność 
danego podatnika lub są na niego zarejestrowane.  

Stawki podatku od środków transportowych wyrażone są nieco inaczej 
niż w innych podatkach. Bezpośrednio w tekście ustawy znajdują się stawki 
maksymalne, zaś w załączniku do ustawy, dla określonych rodzajów pojazdów 
(bez autobusów) stawki minimalne. Wszystkie stawki są wyrażone kwotowo 
(tabela 11) i waloryzowane co roku. Stawki maksymalne w ramach indeksa-
cji podatkowej (uwzględniając inflację i utratę siły nabywczej pieniądza), zaś 
minimalne w oparciu o wskaźnik kursu euro, określony na pierwszy dzień 
roboczy października danego roku w stosunku do roku poprzedniego. Jeżeli 
wyliczony w ten sposób wskaźnik jest mniejszy niż 5%, stawki nie podlegają 
zmianie.45

Specyfika stawek maksymalnych tego podatku wiąże się z ich dużym 
zróżnicowaniem, które obejmuje wyszczególnienie rodzajów pojazdów oraz 
dodatkowych kryteriów:46

• samochody ciężarowe – masa całkowita pojazdu;
• ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie  

z naczepą lub przyczepą – masa całkowita zespołu pojazdów;
• przyczepy i naczepy - masa całkowita zespołu pojazdów;
• autobusy – liczba miejsc siedzących, bez miejsca kierowcy

Podatek ten bywa zaliczany do kategorii przychodowych. Jest to uzasad-
nione głównie tym, że ustawodawca różnicuje wysokość stawek opodatkowa-
nia od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu lub liczby miejsc siedzących.

W odniesieniu do stawek minimalnych, ustawodawca wprowadził, poza 
masą całkowitą pojazdu lub zespołu pojazdów, jeszcze dodatkowe kryteria 
różnicujące stawki. Należą do nich: liczba osi czy rodzaj zawieszenia. 

45  A. Hanusz, A. Niezgoda, P. Czerski, Dochody budżetu, op. cit., s. 93-95.
46  Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, op. cit., art. 10.
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Tabela 11. Stawki ustawowe maksymalne stosowane przy wyliczeniu wymiaru w po-
datku od środków transportowych w latach 2017-2022

Lata
2017 2018 2019 2020 2021 2022

zł

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 
tony włącznie 804,30 819,59 832,71 847,70 880,77 912,48

b) powyżej 5,5 tony do 9 
ton włącznie 1341,76 1367,26 1389,14 1414,15 1469,31 1522,21

c) powyżej 9 ton do 12 ton 1610,10 1640,70 1666,96 1696,97 1763,16 1826,64

2. od samochodu cięża-
rowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub 
wyższej niż 12 ton

3072,52 3130,90 3181,00 3238,26 3364,56 3485,69

3. od ciągnika siodłowego 
lub balastowego przystoso-
wanego do używania łącz-
nie z naczepą lub przyczepa 
o masie całkowitej zespołu 
pojazdu od 3,5 tony do 
12 ton

1878,43 1914,13 1944,76 1979,77 2056,99 2131,05

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepa o masie całkowitej zespołu pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od 
dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

a) do 36 ton włącznie 2374,85 2419,98 2458,70 2502,96 2600,58 2694,21

b) powyżej 36 ton 3072,52 3130,90 3131,00 3238,26 3364,56 3485,69

5. od przyczepy lub naczepy, 
która łącznie z pojazdem 
silnikowym posiada do-
puszczalna masę całkowitą 
od 7 do 12 ton z wyjątkiem 
tych wykorzystywanych 
wyłącznie w działalności 
rolniczej

1610,10 1640,70 1666,96 1696,97 1763,16 1826,64

6. od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalna masę 
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem tych wykorzystywanych wyłącznie w dzia-
łalności rolniczej), w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów

a) do 36 ton włącznie 1878,43 1914,13 1944,76 1979,77 2056,99 2131,05

b) powyżej 36 ton 2374,85 2419,98 2458,70 2502,96 2600,58 2694,21

7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca 1901,24 1937,37 1968,37 2003,81 2081,96 2156,92

b) równej lub większej niż 
22 miejsca 2403,69 2449,37 2488,56 2533,36 2632,17 2726,93

Źródło: opracowanie własne na podstawie obwieszczeń Ministra Finansów: M.P. 
2016 poz. 779, M.P. 2017 poz. 800, M.P. 2018 poz. 745, M.P. 2019 poz. 738,  M.P. 
2020 poz. 673, M.P. 2021 poz. 724
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W przypadku podatku od środków transportowych, gminy mają moż-
liwość samodzielnego określania stawek. Muszą się one jednak zawierać  
w limitach (maksymalnych i minimalnych) stawek ogłaszanych przez ministra 
właściwego ds. finansów.

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych 
jest organ podatkowy, na którego obszarze znajduje się miejsce zamieszka-
nia lub siedziba podatnika. Natomiast w przypadku przedsiębiorstwa wielo-
zakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki 
organizacyjne - organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub 
jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu.47

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach, w ter-
minie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Zwolnienia w podatku od środków transportowych nie dotyczą trady-
cyjnych przedsiębiorców wykorzystujących owe pojazdy. Zwolnieniu podle-
gają również środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy 
specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych oraz zabytki. Jedy-
nie podatnikom wykorzystującym pojazdy w transporcie kombinowanym 
przysługuje zwrot zapłaconego podatku zgodnie z warunkami określonymi  
w ustawie.

Karta podatkowa

Jedną z form opodatkowania dochodów osób fizycznych uzyskiwanych 
w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej jest karta podatkowa. Jest 
to zryczałtowany, uproszczony sposób opodatkowania. Zagadnienia dotyczą-
ce kary podatkowej uregulowane zostały ustawa z dnia 20 listopada 1998 r.  
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąga-
nych przez osoby fizyczne48. 

Ryczałt jest uproszczonym modelem opodatkowania w obliczaniu pod-
stawy i wielkości opodatkowania. Dla podatników uproszczenie to przejawia 
się najczęściej ograniczeniem obowiązków związanych z prowadzeniem pełnej 
dokumentacji rachunkowej, składania zeznań podatkowych czy obowiązku 
wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Z drugiej strony dla organów po-
datkowych nie rodzi to konieczności wykonania wielu czynności kontrolnych 

47  R. Dowgier, Podatek od środków transportowych: Właściwość organu podatkowego, Przegląd 
Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, nr 6 (220)/2019, s. 40.
48  Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930, ze zm.
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dla sprawdzenia rzetelności podatnika.49 Oznacza to, że ryczałt stanowi duże 
udogodnienie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz dla 
aparatu podatkowego. 

Należy tu jednak podkreślić, że ta zryczałtowana forma nie jest skierowa-
na do wszystkich. Z karty podatkowej mogą skorzystać podmioty prowadzące 
relatywnie niewielką, lokalną działalność i która obciążona jest z tego tytułu 
niewielkimi świadczeniami podatkowymi. Obszar takiej działalności nie wy-
kracza najczęściej poza obszar danej miejscowości czy rzadziej gminy.

Uprawnienie do skorzystania z karty podatkowej przysługuje osobom 
fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą samodzielnie lub w spółce 
cywilnej (pod warunkiem że spełnione są warunki dotyczące danego rodza-
ju działalności określone w ustawie, np. liczba zatrudnionych osób). Z opo-
datkowania w formie karty podatkowej wyłączone są natomiast spółki jawne,  
z o.o., komandytowe oraz te spółki cywilne, w których chociaż jeden ze wspól-
ników nie jest osobą fizyczną.

Ustawodawca zdecydował się na wskazanie typowych przypadków pro-
wadzenia działalności usługowej i wytwórczo-usługowej, dla których można 
zastosować rozliczenie podatku za pomocą karty podatkowej. Należy do nich 
działalność:50

• usługowa lub wytwórczo-usługowa w zakresie: usług krawieckich, fry-
zjerskich, kosmetycznych, fotograficznych, mechanika pojazdowa, ślu-
sarstwo, zegarmistrzostwo itd.51;

• usługowa w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyro-
bami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości 
alkoholu powyżej 1,5%;

• usługowa w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi;
• gastronomiczna – jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawar-

tości alkoholu powyżej 1,5%;
• w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego 

pojazdu;
• w zakresie usług rozrywkowych;

49  A. Żabiński, Karta podatkowa jako stymulanta rozwoju mikroprzedsiebiorczości w gminach, 
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 3/2017 (87), cz.2, s. 102.
50  Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930, ze zm., art. 23.
51  Cały katalog działalności usługowej i wytwórczo-usługowej w tym obszarze znajduje się  
w załączniku 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, op. cit..
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• w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest 
prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%;

• wolnych zawodów, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony 
zdrowia ludzkiego czy prowadzenia usług weterynaryjnych;

• w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi;
• w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na 

godziny.

Często możliwość korzystania z tej formy opodatkowania wiąże się  
z określonymi wymogami stawianymi podatnikowi, np. liczby zatrudnianych 
osób, wysokości obrotów, wysokości przychodu czy dochodu.

Stawki karty podatkowej przyjmują wymiar miesięcznych stawek kwo-
towych. Podlegają one corocznej waloryzacji zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu 
cen towarów oraz usług konsumpcyjnych w okresie obejmującym trzy pierw-
sze kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy w relacji do tego samego 
okresu roku poprzedniego. Dla niektórych rodzajów działalności (usługo-
wej, wytwórczo usługowej czy transportowej) stawki określone są w sposób 
sztywny. Natomiast w zakresie np. gastronomii stawki podatkowe ustalane są  
w określonych przedziałach.

Ponadto, poza rodzajem działalności na wysokość podatku opłaconego  
w formie karty podatkowej wpływ mają również: skala działalności (wyzna-
czana przeważnie przez liczbę zatrudnionych pracowników) oraz dla niektó-
rych rodzajów działalności miejsce prowadzonej działalności (określane przez 
liczbę mieszkańców miejscowości, w której działalność jest wykonywana).  
Innymi słowy, im bardziej dochodowa działalność, większa liczba pracowni-
ków oraz większe zaludnienie miejscowości, w której prowadzona jest działal-
ność, tym wyższy podatek.52 

Ustalone stawki karty podatkowej mogą być obniżane lub podwyż-
szane na wniosek podatnika lub z urzędu. Oczywiście takie działanie jest 
możliwe przy spełnieniu wymogów określonych w ustawie. Przykłado-
wo, obniżenie stawek karty podatkowej może być stosowane w przypadku: 
ukończenia 60 lat przez podatnika, posiadania stopnia niepełnosprawności, 
zatrudniania osób niepełnosprawnych. Natomiast z podwyżką stawki należy 
się liczyć zatrudniając członka rodziny (innego niż małżonek).53 W każdym 
przypadku konkretyzacji stawek karty podatkowej dokonuje naczelnik urzędu 

52  K. Jarno, A. Lazur, Znaczenie wpływów z karty podatkowej w dochodach własnych gmin w la-
tach 2005-2014, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 273/2016, 
s. 137.
53  Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym, op. cit., art. 27-28.
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skarbowego, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności mające wpływ na rodzaj 
i wielkość planowanej działalności.

Podatnik, który chce stosować kartę musi złożyć w urzędzie skarbowym 
właściwym dla położenia przedsiębiorstwa wniosek w terminie do 20 stycz-
nia roku podatkowego, zaś sama działalność opodatkowana w ten sposób jest 
możliwa dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji urzędu skarbowego. De-
cyzja o wyborze karty podatkowej nie jest ,,dożywotnia”. W przypadku rezy-
gnacji lub z tej formy opodatkowania podatnik musi zgłosić ten fakt w termi-
nie do 20 stycznia roku podatkowego, w którym ma obowiązywać już nowa 
forma.54 Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej, w przypadku 
utraty warunków pozwalających na opodatkowanie dochodów w formie kary 
podatkowej lub likwidacji działalności, są zobligowani o tym fakcie poinfor-
mować naczelnika urzędu skarbowego.

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa regulowana jest przepisami ustawy z dnia 16 listopada 
2006 r. o opłacie skarbowej55. Zasadniczo, opłata ta przybiera charakter opłaty 
administracyjnej, gdyż pobierana jest za czynności urzędowe różnych pod-
miotów, nie wiąże się jednak z funkcjonowaniem ściśle określonych organów 
państwowych, np. urzędów, władz.56

Zakres przedmiotowy opłaty skarbowej jest dosyć zróżnicowany i wyni-
ka z założenia, że jest to forma ekwiwalentu. Innymi słowy, jest ona sposobem 
uzyskania zwrotu części kosztów, które ponoszone są przez organy publiczne  
z związku z czynnościami podejmowanymi przez nie na rzecz zainteresowa-
nych osób, na ich wniosek w indywidualnych sprawach.57 Opłata skarbowa 
pobierana jest za:58

• dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, 
• wydanie zaświadczenia na wniosek, 
• wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji); 
• złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub 

54  K. Jarno, A. Lazur, Znaczenie wpływów, op. cit., s. 137.
55  Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635, ze zm. 
56  A. Świrska, Opłata skarbowa jako źródło dochodów gmin, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 96, Siedl-
ce 2013, s. 91.
57  J. Gliniecka, Opłaty publiczne, [w:] C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i 
prawo finansowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, s. 626.
58  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635, ze 
zm., art. 1.
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prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu admi-
nistracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

• dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia 
(pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i sa-
morządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji 
publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzają-
cego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu 
lub kopii

Podmiotami zobligowanymi do uiszczenia opłaty skarbowej są osoby  
fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości praw-
nej. Podmioty te są zobowiązane do jej uiszczenia, jeżeli wskutek dokonanego 
przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, 
albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwole-
nie, koncesję). Natomiast w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego 
udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 

– w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym, 
podmiotami opłacającymi opłatę skarbową są mocodawcy, pełnomocnicy, 
przedsiębiorcy lub prokurenci.

Postawę wymiaru opłaty skarbowej stanowi określony rodzaj czynności 
urzędowej, zaświadczenia czy zezwolenia, a wysokość opłaty powinna od-
zwierciedlać poniesione koszty, zakres czynności i pracy, które ponosi dany 
urząd administracji publicznej.59 Na poziom stawek opłaty skarbowej wpływ 
ma również znaczenie gospodarcze dokonywanej czynności oraz wielkość spo-
dziewanych korzyści. Stawki wyrażone zostały w dwojakiej formie: kwotowej 
i procentowej. Zasadniczo stosowane są stawki kwotowe. Stawki procento-
we występują nielicznie, w przypadku gdy podstawa określenia stawki została 
określona w postaci pieniężnej np. udzielenie zezwolenia na utworzenie ban-
ku spółdzielczego – 0,1% funduszu udziałowego.

Sposób zapłaty opłaty skarbowej to bezpośrednia wpłata w kasie organu 
podatkowego lub bezgotówkowy przelew bankowy na rachunek właściwego 
organu. Obowiązująca ustawa zniosła formę zapłaty, jaką był zakup znaków 
skarbowych. Opłatę skarbową należy uiścić z chwilą powstania obowiązku jej 
zapłaty.

Podobnie jak w przypadku podatku od czynności cywilnopraw-
nych, ustawodawca określił sytuacje, kiedy może być dokonany jej zwrot,  
 

59  A. Świrska, Opłata skarbowa, op. cit., s. 91.
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który zawsze następuje na wniosek podatnika. Ustawa zawiera dwa przypadki 
regulujące kwestię zwrotu:60

• od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie 
dokonano czynności urzędowej; 

• od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – 
 jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia 
(pozwolenia, koncesji).

Ponadto, w przepisach dotyczących opłaty skarbowej, ustawodawca za-
pisał dość liczny katalog zwolnień i ulg podatkowych (głównie przedmioto-
wych) oraz liczne wyłączenia.

Pozostałe opłaty 

Katalog opłat zasilających budżety gminne jest bardzo szeroki. W tej 
części opracowania zostaną przybliżone opłaty regulowane przepisami ustawy  
o podatkach i opłatach lokalnych: targowa, miejscowa, uzdrowiskowa, od po-
siadania psów, reklamowa, oraz opłata eksploatacyjna 61 i opłata za zezwolenia 
na sprzedaż alkoholu62.

Opłata targowa jest uproszczoną formą opodatkowania sprzedaży doko-
nywanej na targowiskach. Podmiotami, które są zobowiązane do jej zapłaty 
są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości 
prawnej dokonujące sprzedaży na targowiskach. Pobierana jest ona niezależ-
nie od tego czy sprzedaż odbywa się na targowisku miejskim czy na terenie 
prywatnym. Opłacie targowej nie podlega jednak sprzedaż prowadzona w bu-
dynkach lub ich częściach (wówczas opłacany jest podatek od nieruchomości). 
Opłata targowa opłacana jest według dziennych stawek kwotowych.

Opłata miejscowa dotyczy objęcia daniną osób fizycznych, przebywają-
cych dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkole-
niowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, 
walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach. 
Opłatę pobiera się za każdy dzień pobytu w takiej miejscowości. Aby w miej-
scowości można było dokonać poboru opłaty miejscowej, musi ona spełniać 
warunki określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 grudnia  

60  Ustawa o opłacie skarbowej, op. cit., art. 1
61  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981, 
ze zm. 
62  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho-
lizmowi, Dz. U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.
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2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której 
można pobierać opłatę miejscową63. Zatem, że nie we wszystkich gminach, 
nawet przy woli radnych, możliwe jest wprowadzenie tej opłaty.

Konstrukcja opłaty uzdrowiskowej jest bardzo zbliżona do opłaty miej-
scowej. Opłata uzdrowiskowa pobierana jest od osób fizycznych, przebywają-
cych dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkolenio-
wych w miejscowościach posiadających status uzdrowiska. Status taki, może 
uzyskać gmina jeżeli spełni zasady określone w ustawie z dnia 28 lipca 2005 
r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowi-
skowej oraz o gminach uzdrowiskowych64. Pobierana jest ona w 44 gminach 
w Polsce. Opłatę pobiera się za każdy dzień pobytu w takiej miejscowości.

Opłata od posiadania psów jeszcze do końca 2007 r. funkcjonowała jako 
podatek. Jednak z uwagi na niewielkie fiskalne znaczenie zastąpiony został 
opłatą o charakterze fakultatywnym. Podmiotami, na których ciąży obowią-
zek uiszczenia opłaty są osoby posiadające psa. Opłata ta pobierana jest za 
każdego posiadanego czworonoga. Problemem z poborem tej daniny jest brak 
oficjalnych rejestrów psów znajdujących się na terenie gminy. Oznacza to, że 
w rezultacie bazuje ona jedynie na oświadczeniach właścieli psów, którzy nie 
zawsze czują się w obowiązku zgłosić psa i uregulować tę opłatę. Ponadto, na 
terenach wiejskich zwolnienie dotyczące liczby posiadanych psów powoduje, 
że opłata nie jest tam pobierana.

Opłata reklamowa jest opłatą nową. Została ona wprowadzona do usta-
wy o podatkach i opłatach lokalnych od 1 stycznia 2016 r. Zgodnie z prze-
pisami ustawy gmina może wprowadzić opłatę reklamową od umieszczonych 
tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych. Jednak opłata taka może 
być pobierana jedynie na obszarach, dla których obowiązują zasady i warun-
ki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń. Opłatę uiszczają właściciele nieruchomości lub 
obiektów budowlanych, z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych 
w użytkowanie wieczyste, użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowych, 
posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadacze 
nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, które 
stanowią własność Skarbu Państwa lub JST pod warunkiem, że na tych nie-
ruchomościach lub obiektach budowlanych znajdują się tablice reklamowe 
lub urządzenia reklamowe, niezależnie od tego czy na tablicy reklamowej lub 

63  Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1851
64  Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1399, ze zm. 
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urządzeniu reklamowym jest eksponowana reklama. Zgodnie z przepisami 
ustawy nie wszystkie tablice czy urządzenia reklamowe są objęte opłatą (np. 
wyłączone zostały tablice trwale upamiętniającej osoby, instytucje lub wyda-
rzenia czy o charakterze religijnym). Opłata złożona jest z dwóch części: stałej 
i zmiennej. Część stała ma charakter ryczałtowy, natomiast zmienna zależy od 
wielkości pola powierzchni tablicy lub urządzenia reklamowego.

Od 1 stycznia 2016 r. opłaty: targowa, miejscowa, uzdrowiskowa ma 
charakter fakultatywny. Opłata od posiadania psów fakultatywny charakter 
posiadała już od 2008 r. Zatem gminy decydują o ich poborze na swoim 
obszarze.

Stawki wyżej opisanych opłat ustalane są przez gminy (o ile zdecydu-
ją się na pobór tychże opłat). Ustawodawca zapisał w ustawie o podatkach  
i opłatach lokalnych maksymalne wielkości stawek (waloryzowane co roku), 
co oznacza, że gminy ustalając swoje stawki nie mogą przekroczyć pewnych 
wielkości. Maksymalne stawki opłat z ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych zawiera tabela 12. 

Opłata eksploatacyjna pobierana jest na mocy ustawy prawo geologicz-
ne i górnicze. Podmiotami zobligowanymi do jej zapłaty są przedsiębiorcy, 
którzy uzyskali koncesję na wydobywanie kopalin ze złoża, a w przypad-
ku uzyskania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie węglowodorów 
oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża – uzyskali decyzję inwestycyjną. 
Opłatę ustala się jako iloczyn stawki oraz ilości kopaliny wydobytej ze złoża  
w okresie rozliczeniowym. Stawki opłat dla poszczególnych rodzajów kopalin 
określa załącznik do ustawy. W każdym roku stawki są waloryzowane sto-
sownie do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. 
Zaktualizowane stawki opłat podawane są w obwieszczeniach ministra właści-
wego do spraw środowiska. Wpływy z opłat w 60% stanowią dochód gminy, 
na której terenie prowadzona jest działalność, a w 40% dochód Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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Tabela 12. Stawki ustawowe maksymalne stosowane przy wyliczeniu wymiaru w opłat zapisa-
nych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych w latach 2017-2022

Lata
2017 2018 2019 2020 2021 2022

zł

Opłata targowa (za dzień) 751,65 756,94 778,20 792,21 823,11 852,75

Opłata miejscowa (za dzień) 2,17 2,22 2,26 2,31 2,41 2,50

Opłata miejscowa w obsza-
rach ochrony uzdrowiskowej 
(za dzień)

3,08 3,14 3,20 3,26 3,39 3,52

Opłata uzdrowiskowa 4,24 4,33 4,40 4,48 4,66 4,83

Opłata od posiadania psów 
(od psa) 118,97 121,24 123,18 125,40 130,30 135,00

Opłata reklamowa - cześć 
stała (za dzień) 2,45 2,50 2,54 2,59 2,70 2,80

Opłata reklamowa - cześć 
zmienna (za 1m2) 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25

Źródło: opracowanie własne na podstawie obwieszczeń Ministra Finansów: M.P. 2016 poz. 
779, M.P. 2017 poz. 800, M.P. 2018 poz. 745, M.P. 2019 poz. 738,  M.P. 2020 poz. 673, 
M.P. 2021 poz. 724

Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu regulowana jest 
przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi65. Jest to opłata, nieco różniąca się od innych z uwagi na pewne od-
stępstwo od zasady jedności. Dochody gromadzone za jej pomocą mogą być 
wykorzystane wyłącznie na realizację gminnych programów profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, wynika-
jących z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, z uwzględnieniem przepisów 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej66.

Kolejną cechą różniącą opłatę za zezwolenie na sprzedaż napojów alko-
holowych od innych opłat jest jej wysokość oraz sposób ustalania. Opłata za 
wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu obejmuje sprzedaż detaliczną i hur-
tową. Dochody z opłaty w części detalicznej zasilają budżety gmin, zaś części 
hurtowej budżety wojewódzkie. 

Opłata ta ma pewne cechy opłaty skarbowej, gdyż wiąże się z uzy-
skaniem zezwolenia na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy.  
 

65  Ustawa o wychowaniu w trzeźwości, op. cit. 
66  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz.U. 2005 nr 179 poz. 
1485, ze zm.
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Uzależniona jest od wartości sprzedaży różnych kategorii napojów alkoholo-
wych skatalogowanych w zależności od stopnia zawartości alkoholu.

Wskazana składka płatna w trzech równych ratach w terminach do  
31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednora-
zowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Ponadto liczba zezwoleń na sprzedaż alkoholu podlega pewnym ograni-
czeniom. Rada gminy ustala maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napo-
jów alkoholowych na terenie gminy. W odniesieniu do zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych hurtowo, to koszty wydania takich uprawnień regulu-
ją liczbę podmiotów działających na rynku.
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Działalność gospodarcza 
samorządu

Wprowadzenie

Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego nie została 
zdefiniowana w ustawach samorządowych, ani w ustawie o gospodarce komu-
nalnej, w związku z czym rozważania na ten temat warto zacząć od określe-
nia pojęcia samej działalności gospodarczej, a następnie przenieść ją na grunt 
samorządu.

Zgodnie z Prawem przedsiębiorców, działalnością gospodarczą jest 
zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu  
i w sposób ciągły. Przyjąć można, że pod pojęciem działalności zarobko-
wej mieści się zarówno działalność wytwórcza, jak i budowlana, handlowa 
oraz usługowa. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, 
wykonująca działalność gospodarczą nazywana jest, w rozumieniu ustawy, 
przedsiębiorcą1.

Jednostki samorządu terytorialnego nie są w zasadzie powołane do pro-
wadzenia działalności gospodarczej, stąd przepisów dotyczących tej kwestii 
nie zawarto także w Konstytucji oraz Europejskiej Karcie Samorządu Lo-
kalnego, choć wiadomo, że działalność taka jest dopuszczalna, z uwagi na 
pełnione przez samorząd funkcje i zadania. Zdaniem Andrzeja Wasilew-
skiego, konieczność zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej powoduje,  
 
 
 

1  Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, Dz.U. 2018 poz. 646 ze zm., art. 3.
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że jednostki samorządu terytorialnego „nie mogą być obojętne wobec zjawisk 
życia gospodarczego”2, łącznie z angażowaniem się samorządu w tę sferę. 

Z ustawy o samorządzie gminnym wiadomo, że działalność gospodar-
cza gminy może przybrać dwie formy: działalności gospodarczej o charakte-
rze użyteczności publicznej lub działalności gospodarczej wykraczającej poza 
zadania o charakterze użyteczności publicznej. Potwierdzenie tego znaleźć 
można w postanowieniu Sądu Najwyższego, zgodnie z którym wśród wie-
lu przejawów działalności gminy, jako korporacji publicznoprawnej, mieści 
się także prowadzenie działalności gospodarczej i w tych wypadkach gmina 
jest przedsiębiorcą (podmiotem gospodarczym). Określenie tego, czy danej 
działalności można przypisać cechy działalności gospodarczej, zależy zaś od 
konkretnych okoliczności oraz od kontekstu prawnego, ponieważ działalność 
gmin nie ma jednorodnego charakteru, a cele tej działalności oraz sposoby ich 
osiągania są bardzo różnorodne. Działalnością gospodarczą gminy jest zatem 
zarówno działalność w zakresie zadań o charakterze użyteczności publicznej, 
prowadzona w ramach przewidzianych w ustawie gospodarce komunalnej, jak 
i działalność w zakresie wykraczającym poza zadania o charakterze użyteczno-
ści publicznej, na którą zezwala ustawa o samorządzie gminnym3.

Obie wyróżnione formy działalności gospodarczej dotyczą gmin i wo-
jewództw, aczkolwiek prowadzenie przez nie działalności wykraczającej poza 
zadania o charakterze użyteczności publicznej możliwe jest wyłącznie w przy-
padkach i w formach określonych w ustawach samorządowych. Natomiast 
powiat, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, nie może prowadzić 
działalności, która wykracza poza zadania użyteczności publicznej4.

Działalność  
o charakterze użyteczności publicznej

Zadaniami użyteczności publicznej są zadania własne gminy, określone 
w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, których celem jest bieżące i nie-
przerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia 

2  A. Wasilewski, Działalność gospodarcza a funkcje i zadania gmin, Samorząd Terytorialny 1991, 
nr 11-12, [za:] A. Szewc, Zakres działania i zadania gminy, [w:] A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, 
Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business, 
Warszawa 2012, s. 169.
3  Postanowienie SN z dnia 19 października 1999 r., III CZP 112/99, OSNC 2000/4/78, ht-
tps://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-cz-112-99-postanowienie-

-sadu-najwyzszego-520132557 (dostęp 22.04.2021).
4  Ustawa o samorządzie powiatowym, op. cit., art. 6.
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powszechnie dostępnych usług5. Działalność gospodarcza w tym zakresie jest 
określana mianem gospodarki komunalnej, której definicję oraz formy pro-
wadzenia określa ustawa o gospodarce komunalnej. Przepisy te odnoszą się 
także do zadań własnych o charakterze użyteczności publicznej wykonywa-
nych przez powiaty i województwa, mimo, że ich działalność w tym zakresie 
jest znacznie ograniczona w stosunku do kompetencji gminy. Gospodarka 
komunalna polega bowiem na wykonywaniu przez jednostki samorządu te-
rytorialnego zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspól-
noty samorządowej i obejmuje – zdefiniowane wyżej – zadania o charakterze 
użyteczności publicznej6.

Katalog zadań użyteczności publicznej – zakres gospodarki komunalnej 
– nie został jednoznacznie określony w żadnej ustawie. Zgodnie z postano-
wieniem Sądu Najwyższego, ma on charakter otwarty i zmienny, zależny od 
cyklu życia mieszkańców, warunków zewnętrznych oraz ogólnej sytuacji spo-
łeczno-gospodarczej, które wymagają dostosowywania świadczenia usług pu-
blicznych do tych zmian. Zaliczenie danego zadania własnego, realizowanego 
przez samorząd, do gospodarki komunalnej powinno być zatem rozpatrywane 
z punktu widzenia ważności takiej usługi publicznej dla społeczności lokalnej7.

Zdaniem Cezarego Kosikowskiego, aby ustalić granice sfery użyteczności 
publicznej w gospodarce, należy brać pod uwagę uwarunkowania społeczne, 
ekonomiczne i techniczne. Z technicznego punktu widzenia, działalność uży-
teczności publicznej cechuje: usługowy charakter, jednoczesność produkcji, 
dostawy i konsumpcji (brak możliwości magazynowania usług, wyjątek stano-
wią woda i gaz), znaczne zróżnicowanie popytu w czasie, konieczność zapew-
nienia ciągłości usług, wysoka kapitałochłonność, niepodzielność techniczna 
urządzeń, powodująca monopol naturalny podmiotu świadczącego usługę, 
niska elastyczność popytu oraz stosunkowo wolne tempo postępu techniczne-
go8. Ze społeczno-ekonomicznego punktu widzenia, działalność użyteczności 
publicznej wyróżniają: realizacja potrzeb o charakterze zbiorowym, oparcie 
na bazie majątku publicznego, brak ekwiwalentności (odbiorcy nie pono-
szą pełnej odpłatności za usługi; wysokość opłat nie odpowiada korzyściom 

5  Ustawa o samorządzie gminnym, op. cit., art. 9.
6  Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz.U. 1997 Nr 9 poz. 43 ze zm., 
art. 1.
7  Postanowienie SN z dnia 18 maja 2011 r., III CZP 22/11, LEX nr 898256, https://sip.lex.pl/
orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-czp-22-11-postanowienie-sadu-najwyzsze 
go-520991952 (dostęp 22.04.2021).
8  C. Kosikowski, Działalność gospodarcza gmin, Wydawnictwo ERA s.c., Białystok 1992, s. 14 
[za:] S. Piątek, Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, Państwo i Prawo, nr 8/1981, s. 92 i 100.
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odnoszonym przez konsumentów), brak nastawienia na osiąganie zysku (co 
nie wyklucza możliwości jego osiągania), konieczność zasilenia ze środków 
publicznych (w formie dotacji lub dopłat)9.

Biorąc pod uwagę ustawową definicję i zakres gospodarki komunalnej 
oraz wymienione wyżej cechy sfery użyteczności publicznej, wskazać można 
typowe zadania z tego zakresu. Będą to w szczególności:

1) w ramach zadań własnych gminy – zaopatrzenie w energię elektryczną, 
cieplną i gaz, zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków, utrzymanie czystości i porządku w gminach, zagospodarowanie 
ścieków komunalnych, gospodarka odpadami komunalnymi, budowa, 
remonty i utrzymanie infrastruktury drogowej, utrzymanie zieleni, tar-
gowisk, cmentarzy komunalnych oraz gminnych obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej, komunalne budownictwo mieszkaniowe, lokal-
ny transport zbiorowy porządku i bezpieczeństwa publicznego;

2) w ramach zadań własnych powiatu – transport zbiorowy i utrzymanie 
dróg publicznych, gospodarka wodna, zapewnienie porządku publiczne-
go i bezpieczeństwa obywateli, ochrona przeciwpowodziowa i przeciw-
pożarowa oraz utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczno-
ści publicznej;

3) w ramach zadań własnych województwa, w sposób ograniczony – trans-
port zbiorowy, utrzymanie dróg publicznych oraz zapewnienie porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

O sposobach i formach prowadzenia gospodarki komunalnej decydują 
organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, przy czym mają do 
wyboru trzy opcje:

1. Mogą tworzyć własne jednostki organizacyjne, w szczególności samo-
rządowe zakłady budżetowe lub spółki kapitałowe, które będą świad-
czyły usługi publiczne na rzecz mieszkańców; mogą także przystępować 
do takich spółek10. Tworzenie własnych jednostek organizacyjnych 
wymaga nakładów finansowych, określonego wysiłku organizacyjnego  
 
 
 

9  C. Kosikowski, Komentarz do ustawy o gospodarce komunalnej oraz wzory aktów gminy dotyczą-
ce przekształceń przedsiębiorstw komunalnych, Zachodnie Centrum Organizacji, Łódź-Zielona 
Góra 1997, s. 22-23.
10  Ustawa o gospodarce komunalnej, op. cit., art. 2, 9.
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oraz sprawowania nad nimi kontroli i nadzoru, dlatego władze samorzą-
dowe mogą zrezygnować z bezpośredniej aktywności na rynku11.

2. Mogą powierzać, w drodze umowy i z uwzględnieniem przepisów ustaw 
szczegółowych, wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej 
osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym 
nieposiadającym osobowości prawnej, mogą także zawierać porozumie-
nia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, niezależnie od ich 
szczebla12.

3. Gminy i powiaty mogą nawiązywać współpracę w postaci związków ko-
munalnych, co pozwala zwiększyć możliwości organizacyjne i finansowe 
tych jednostek, w stosunku do aktywności indywidualnej13.

Wybór sposobu realizacji zadań, a zwłaszcza tworzenie własnych jedno-
stek przez samorządy, wymaga uwzględnienia, poza wspomnianymi wyżej 
nakładami finansowymi, także innych czynników, np.: zasobów kadrowych, 
rozmiaru i rodzajów środków trwałych będących własnością jednostki samo-
rządu terytorialnego, możliwych do wykorzystania w prowadzonej działalno-
ści oraz potrzeb rynku. Warto także dokonać przeglądu najbliższego otocze-
nia, w tym: przedsiębiorstw prywatnych, które mogłyby być zainteresowane 
świadczeniem usług na zlecenie gminy oraz sąsiednich jednostek samorządu 
terytorialnego, pod kątem ewentualnej współpracy. 

Wszystkie wymienione wyżej formy organizacyjno-prawne organizacji  
i prowadzenia działalności gospodarczej przez samorządy, w tym gospodarki 
komunalnej, zostały szeroko omówione w ostatnim rozdziale książki. 

Zdaniem Andrzeja Szewca, jednostki samorządu terytorialnego nie tylko 
mogą, ale nawet powinny prowadzić działalność gospodarczą w celu realizacji 
zadań użyteczności publicznej, jeżeli jest to bardziej korzystne niż inne sposo-
by zaspokajania potrzeb publicznych. Taka działalność samorządu nie podlega 

11  C. Kosikowski, Działalność gospodarcza j.s.t. i jej finansowanie, [w:] C. Kosikowski,  
J. M. Salachna (red.), Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi, Wydawnictwo LEX  
a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 95.
12  Ustawa o gospodarce komunalnej, op. cit., art. 3; ustawa o samorządzie gminnym, op. cit., 
art.74; ustawa o samorządzie powiatowym, op. cit., art. 5 i 73; ustawa o samorządzie woje-
wództwa, op. cit., art. 8. Przepisy szczegółowe, o których mowa, dotyczą: ustawy z dnia  
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.  
o partnerstwie publiczno-prywatnym, ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień pu-
blicznych, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy z dnia 21 paździer-
nika 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.
13  Ustawa o samorządzie gminnym, op. cit., art. 64, ustawa o samorządzie powiatowym, op. cit., 
art. 65 i 72a.
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żadnym ograniczeniom, poza ogólnie obowiązującymi wszystkie podmioty 
gospodarcze normami, dotyczącymi np. pozwoleń na prowadzenie konkret-
nego rodzaju działalności, ochrony środowiska czy przepisów podatkowych14.

Działalność  
wykraczająca poza sferę użyteczności publicznej

Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego wykracza-
jąca poza sferę użyteczności publicznej (zarobkowa) została osobno uregulo-
wana dla każdej z nich w ustawach samorządowych.

Zgodnie z art. 9 ustawy o samorządzie gminnym, gmina oraz inna gminna 
osoba prawna może prowadzić zarobkową działalność gospodarczą wyłącznie 
w przypadkach i na warunkach określonych w odrębnej ustawie, a konkretnie 
w art. 10 ustawy o gospodarce komunalnej. W myśl tego przepisu, poza sferą 
użyteczności publicznej gmina ma prawo tworzyć spółki prawa handlowego  
i przystępować do nich, jeśli spełnione zostaną następujące przesłanki:15

1) istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej na rynku 
lokalnym, tzn. mieszkańcy nie są w stanie zaspokoić ich we własnym 
zakresie i nie ma przedsiębiorstwa prywatnego, które byłoby w stanie 
zrealizować te potrzeby,

2) występujące w gminie bezrobocie w znacznym stopniu wpływa ujem-
nie na poziom życia wspólnoty samorządowej, a zastosowanie innych 
działań, wynikających z przepisów prawnych, nie doprowadziło do ak-
tywizacji gospodarczej, a w szczególności do znacznego ożywienia rynku 
lokalnego lub trwałego ograniczenia bezrobocia (przedsiębiorstwo samo-
rządowe zapewni nowe miejsca pracy),

3) zbycie składnika mienia gminnego, mogącego stanowić wkład niepie-
niężny gminy do spółki albo też rozporządzenie nim w inny sposób, spo-
woduje dla gminy poważną stratę majątkową; lepiej zatem zaangażować 
taki składnik w działalność gospodarczą (może to dotyczyć np. budyn-
ków, nieruchomości gruntowych, magazynów).

Mimo, że we wspomnianym przepisie wspomniano wprost o tworze-
niu przez gminę – poza sferą użyteczności publicznej – tylko spółek pra-
wa handlowego, także art. 7 ustawy o gospodarce komunalnej wyklucza 

14  A. Szewc, Zakres działania i zadania gminy, [w:] A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Ustawa  
o samorządzie gminnym. Komentarz, Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 
2012, s. 171.
15  Ustawa o gospodarce komunalnej, op. cit., art. 10 ust. 1-2.
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wprost prowadzenie takiej działalności w formie samorządowego zakładu 
budżetowego.

Podane wyżej, pierwsze dwa warunki dopuszczające prowadzenie dzia-
łalności wykraczającej poza sferę użyteczności przez gminę, nie mają zastoso-
wania do posiadania przez gminę akcji lub udziałów w spółkach zajmujących 
się czynnościami bankowymi, ubezpieczeniowymi oraz działalnością dorad-
czą, promocyjną, edukacyjną i wydawniczą na rzecz samorządu terytorialnego. 
Dotyczy to także innych spółek ważnych dla rozwoju gminy, w tym np. pro-
wadzących działalność w zakresie budownictwa mieszkaniowego na wynajem 
oraz klubów sportowych działających w formie spółki kapitałowej16.

Zdaniem Andrzeja Wasilewskiego, prawne dopuszczenie możliwości 
prowadzenia przez gminy działalności zarobkowej po spełnieniu odpowied-
nich warunków, to pewnego rodzaju kompromis, stosowany przez wiele kra-
jów. Ogólnie rzecz ujmując, podjęcie i prowadzenie działalności gospodar-
czej przez gminę powinno być uzasadnione lokalnym interesem publicznym, 
gwarantować lepsze i bardziej ekonomiczne rezultaty w stosunku do realizacji 
danej usługi przez inny podmiot, a także odpowiadać rzeczywistym możliwo-
ściom danej wspólnoty17.

Jeśli chodzi o działalność prowadzoną przez powiaty, to mogą one two-
rzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami w celu 
wykonywania zadań, ale nie mogą prowadzić działalności gospodarczej wy-
kraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

Działalność województwa samorządowego, wykraczającą poza sferę uży-
teczności publicznej, dopuszcza zarówno ustawa o gospodarce komunalnej, 
jak i ustawa o samorządzie województwa. Zgodnie z tą drugą, województwo 
samorządowe może tworzyć poza sferą użyteczności publicznej spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne oraz przystępować do nich, jeżeli 
działalność spółek polega na wykonywaniu czynności promocyjnych, eduka-
cyjnych, wydawniczych oraz na wykonywaniu działalności w zakresie teleko-
munikacji służących rozwojowi województwa18.

Na zakończenie powyższych rozważań należy podkreślić, że tworzenie 
i przystępowanie do spółek prawa handlowego przez gminę oraz wojewódz-
two powinno odbywać się na zasadach gwarantujących zachowanie uczciwej  

16  Ustawa o gospodarce komunalnej, op. cit., art. 10 ust. 3.
17  A. Wasilewski, Działalność gospodarcza a funkcje i zadania gmin, Samorząd Terytorialny, 
1991 nr 11-12.
18  Ustawa o gospodarce komunalnej, op. cit., art. 10 ust. 4; ustawa o samorządzie województwa, 
op. cit., art. 13.
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i wolnej konkurencji oraz przestrzeganie zasad równego traktowania, przejrzy-
stości i proporcjonalności19. Poza tym, zdaniem Andrzeja Matana, możliwość 
wychodzenia przez gminy i województwa poza granice użyteczności publicz-
nej, nie może prowadzić do podejmowania działalności poza sferą zadań pu-
blicznych20. Działalność gospodarczą samorządu terytorialnego, według An-
drzeja Matana, określa następujący katalog jej cech: 21

• działalność ta nie jest realizowana w warunkach wolności gospodarczej,
• zakres przedmiotowy działalności wyznaczają zadania publiczne określo-

ne w ustawach samorządowych,
• nie jest ona ukierunkowana na osiąganie zysku, ale na zaspokajanie po-

trzeb wspólnoty lokalnej lub regionalnej,
• przedmiotem tej działalności w zasadniczej części jest świadczenie 

usług publicznych, nie można jednak wykluczyć działalności wytwór-
czej, budowlanej czy nawet handlowej, o ile mieści się ona w zadaniach 
samorządu,

• nie zawsze będzie prowadzona na rachunek JST (czasami na rachunek 
powołanych samodzielnych podmiotów gospodarczych);

• uczestnictwo samorządu w obrocie gospodarczym ma szczególny charak-
ter, bowiem produkty takiej działalności nie trafiają na rynek, ale są skie-
rowane do konkretnego odbiorcy; poza tym samorząd może stosować 
instrumenty cywilnoprawne oraz administracyjnoprawne wobec odbior-
ców, np. ustalając taryfy opłat i cen za niektóre produkty czy poddając 
zobowiązania egzekucji administracyjnej.

Mienie samorządowe  
jako podstawa działalności

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga posiadania stosownego 
majątku. Nie dotyczy to tylko jednostek samorządu terytorialnego, ale także 
codziennego funkcjonowania gospodarstw domowych czy przedsiębiorstw. 
Realizacja zadań, świadczenie usług oraz zaspokajanie potrzeb wymagają za-
plecza materialnego w postaci nieruchomości, budynków, urządzeń, instala-
cji czy środków finansowych. Majątek stanowi zatem podstawę działalności 

19  Ustawa o gospodarce komunalnej, op. cit., art. 10 ust. 5.
20

  A. Matan, Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego, [w:] E. Knosala,  
A. Matan, G. Łaszczyca, Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, Kantor Wyda 
wniczy Zakamycze, Kraków 1999, s. 237.
21  Tamże, s. 234.
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gospodarczej, ale z drugiej strony działalność gospodarcza samorządu, prowa-
dzona w sposób racjonalny i efektywny, pozwala ten majątek nabywać oraz 
powiększać. 

Majątek jednostek samorządu terytorialnego został uregulowany w Kon-
stytucji oraz w ustawach samorządowych, zatem przysługuje jednostkom sa-
morządu wszystkich trzech szczebli. Zgodnie z art. 165 Konstytucji, jednost-
ki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną, przysługuje im prawo 
własności i inne prawa majątkowe, a ich samodzielność podlega ochronie 
prawnej. Zapis ten stanowi podstawę działalności samorządu, wyposażając go 
w narzędzia niezbędne do wykonywania zadań: osobowość prawną, mienie 
i samodzielność. Na podstawie ustaw samorządowych można stwierdzić, że 
na majątek samorządowy (mienie samorządowe) składają się: mienie komu-
nalne, mienie samorządu powiatowego oraz mienie samorządu województwa. 
Każdy element takiego mienia posiada oczywiście tylko jednego właściciela, 
tzn. dany składnik majątku nie może być jednocześnie własnością gminy  
i powiatu, nawet gdy dana gmina leży na terenie takiego powiatu. Na pozio-
mie poszczególnych szczebli samorządu podmiotami mienia komunalnego są:

1) na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym: gminy, związ-
ki gmin oraz inne gminne osoby prawne, w tym spółki kapitałowe, sa-
modzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, instytucje kultury, sto-
warzyszenia gmin, a także fundacje powoływane przez gminy22,

2) na podstawie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym: powiaty, 
związki powiatów oraz inne powiatowe osoby prawne, tj. samorządo-
we jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status,  
w tym: samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, instytucje 
kultury, stowarzyszenia i fundacje oraz te osoby prawne, które mogą być 
tworzone na podstawie odrębnych ustaw wyłącznie przez powiat23,

3) na podstawie przepisów ustawy o samorządzie województwa: woje-
wództwa oraz inne wojewódzkie osoby prawne, czyli samorządowe jed-
nostki organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status, np. 
spółki czy samorządowe instytucje kultury, oraz te osoby prawne, któ-
re mogą być tworzone na podstawie odrębnych ustaw wyłącznie przez 
województwo24. 

22  Ustawa o samorządzie gminnym, op. cit., art. 43.
23  Ustawa o samorządzie powiatowym, op. cit., art. 46.
24  Ustawa o samorządzie województwa, op. cit., art. 47.
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Składnikami mienia samorządowego są: własność oraz inne prawa mająt-
kowe25, czyli takie, których wartość może być wyrażona w pieniądzu, przysłu-
gujące wymienionym wyżej podmiotom.

Własność oznacza, że „w granicach określonych przez ustawy i zasady 
współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzy-
stać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego pra-
wa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych 
samych granicach może rozporządzać rzeczą”26. Chodzi tu o każdą postać wła-
sności (własność wyłączną i współwłasność), jak i o każdy jej przedmiot (ru-
chomość i nieruchomość). W przypadku nieruchomości, podmiotom mienia 
komunalnego może przysługiwać własność: nieruchomości gruntowej, nieru-
chomości lokalowej (lokal użytkowy lub mieszkalny) lub nieruchomości bu-
dynkowej, wraz ze związanym z nią prawem użytkowania wieczystego gruntu. 
W przypadku mienia komunalnego, można tu wymienić: drogi wojewódzkie, 
powiatowe i gminne, obiekty użyteczności publicznej, infrastrukturę związa-
ną z zaopatrzeniem w wodę, energię itp.

Inne prawa majątkowe to wszelkie ograniczone prawa rzeczowe, będące 
pochodnymi od prawa własności, takie jak m.in.: prawo użytkowania, zastaw, 
hipoteka, wierzytelności i inne prawa o charakterze obligacyjnym, w tym pra-
wa wynikające z udziału w spółkach (udziały, akcje) oraz środki finansowe lub 
rzeczowe uzyskane w związku z realizacją uprawnień o charakterze admini-
stracyjnym (podatki, opłaty, subwencje, dotacje).

Z uwagi na niejednolitość mienia publicznego (w tym komunalnego),  
w literaturze przedmiotu znaleźć można jego podział na trzy kategorie: mienie 
skarbowe, mienie administracyjne oraz mienie przeznaczone do celów uży-
teczności publicznej. Funkcją majątku skarbowego jest generowanie docho-
dów, można zatem zaliczyć do niego dochody z kapitału, udziały w spółkach, 
papiery wartościowe, pożytki z nieruchomości. Majątek administracyjny peł-
ni rolę użytkową. Będąc siedzibą organów administracji publicznej, stanowi 
bazę materialną ich funkcjonowania. Mienie przeznaczone do celów użytecz-
ności publicznej to przede wszystkim infrastruktura techniczna i społeczna, 
służąca zaspokajaniu zbiorowych potrzeb ludności27.

Sposoby nabywania mienia samorządowego zostały określone w usta-
wach samorządowych i nie są jednakowe dla wszystkich jednostek.

25  Ustawa o samorządzie gminnym, op. cit., art. 43; Ustawa o samorządzie powiatowym, op. cit., 
art. 46; Ustawa o samorządzie województwa, op. cit., art. 47.
26  Ustawa Kodeks cywilny, op. cit., art. 140.
27  B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, op. cit., s. 439-440.
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Nabycie mienia komunalnego (majątku gminy) może nastąpić:28

1) na podstawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie 
terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,

2) przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą 
granic gminy w trybie, o którym mowa w art. 4 ustawy, w drodze poro-
zumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia – decy-
zją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do 
spraw administracji publicznej,

3) w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określo-
nych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia,

4) w wyniku własnej działalności gospodarczej, w tym działalności 
inwestycyjnej,

5) przez inne czynności prawne oraz w innych przypadkach określonych 
odrębnymi przepisami.

Szczególne znaczenie w zakresie sposobów nabywania mienia komunal-
nego ma ustawa z 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samo-
rządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. W oparciu  
o ten akt prawny dokonano bowiem zasadniczych przemian stosunków wła-
snościowych związanych z mieniem publicznym, które przed wejściem w ży-
cie ww. ustawy było mieniem wyłącznie państwowym. Przywrócenie gminom 
własności komunalnej oraz osobowości prawnej stworzyło wówczas podstawy 
gospodarcze do funkcjonowania samorządu terytorialnego, a także pozwoliło 
na realizowanie zadań wspólnoty samorządowej w imieniu własnym gmin i na 
ich własną odpowiedzialność. Mienie komunalne jest zatem trwałą podstawą 
samorządności gospodarczej gmin29.

Nabycie mienia komunalnego w drodze ustawy nosi miano komunaliza-
cji, a nastąpiło ono w drodze decyzji wojewody i dotyczyło w szczególności:30

a) nabycia z mocy prawa własności nieruchomości, które w dniu  
27 maja 1990 roku były w dyspozycji terenowego organu administracji 
państwowej, były w zarządzie jednostek i zakładów podporządkowa-
nych radom narodowym lub terenowym organom administracji pań-
stwowej lub należały do przedsiębiorstw państwowych gdzie organem 

28  Ustawa o samorządzie gminnym, op. cit., art. 44.
29  Mienie gmin i powiatów w latach 2015-2017, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystycz-
ny we Wrocławiu, Warszawa, Wrocław 2018, s. 16-17.
30  Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od 
1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, Nowy Targ 2012, https://www.nowytarg.pl/dok/mienie/
mienie_2011.pdf (dostęp 15.05.2021).
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założycielskim był terenowy organ administracji państwowej, a także 
grunty oddane w użytkowanie i użytkowanie wieczyste;

b) przekazania nieruchomości niezbędnych do wykonywania zadań gminy 
oraz związanych z realizacją tych zadań.

Przedmiotowy zakres mienia komunalnego jest bardzo szeroki. Stanowić 
go mogą w szczególności:31

1) grunty przeznaczone na cele publiczne o charakterze lokalnym, tj. pod 
budownictwo komunalne, tereny zieleni publicznej i cmentarze komu-
nalne itp.,

2) budynki mieszkalne i lokale stanowiące komunalne zasoby mieszkanio-
we, w tym lokale użytkowe oraz mieszkania komunalne i socjalne,

3) budynki i budowle administracji samorządowej,
4) obiekty i urządzenia lokalnej infrastruktury technicznej, a zwłaszcza 

sieć wodociągowa, kanalizacyjna, cieplna i gazowa, obiekty i urządzenia 
elektroenergetyczne, melioracyjne, ochrony przeciwpożarowej, lokalna 
komunikacja publiczna, drogi publiczne itp.,

5) obiekty i urządzenia lokalnej infrastruktury społecznej, a w szczególności 
żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, placówki ambulato-
ryjnej służby zdrowia, placówki upowszechniania kultury, obiekty spor-
towe i rekreacyjne itp.,

6) zasoby wodne i lasy,
7) majątek przedsiębiorstw oraz innych komunalnych osób prawnych,
8) dochody budżetu gminy,
9) wartości niematerialne i prawne.

Poza wymienionymi wyżej elementami, do majątku komunalnego zali-
czyć należy także ruchomości należące do organów administracji samorządo-
wej oraz przedsiębiorstw i innych podmiotów komunalnych, w tym spółek, 
np. maszyny, urządzenia, wyposażenie, zapasy materiałowe oraz aktywa finan-
sowe: inwestycje finansowe, akcje, obligacje, wierzytelności i środki pienięż-
ne. Patrząc na majątek od strony bilansowo-księgowej, na mienie komunalne 
składają się aktywa trwałe, czyli długoterminowy majątek rzeczowy: budynki, 
budowle, grunty, maszyny i urządzenia oraz długoterminowy majątek finan-
sowy, a także majątek obrotowy: wyposażenie, zapasy materiałowe i krótko-
terminowe aktywa finansowe, w tym należności i środki pieniężne.

31  Mienie gmin i powiatów w latach 2015-2017, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystycz-
ny we Wrocławiu, Warszawa, Wrocław 2018, s. 17.
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Jeśli chodzi o mienie powiatu, to jego nabycie przez powiat następuje:32

1) na podstawie odrębnej ustawy, z zastrzeżeniem, że nie stanowi ono mie-
nia jakiejkolwiek gminy,

2) przez przekazanie w związku z utworzeniem lub zmianą granic powiatu 
w trybie o którym mowa w art. 3 ustawy, w drodze porozumienia zain-
teresowanych powiatów, a w razie braku porozumienia – decyzją Prezesa 
Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw ad-
ministracji publicznej,

3) w wyniku przejęcia od Skarbu Państwa na podstawie porozumienia,
4) przez inne czynności prawne oraz w innych przypadkach określonych 

odrębnymi przepisami.

Nabycie mienia województwa następuje na zasadach określonych  
w Kodeksie cywilnym i innych ustawach, a także w drodze przekazania mienia 
Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwo-
wych osób prawnych, które może odbyć się w różnym trybie, w zależności od 
przeznaczenia tego mienia. I tak: 33

1. Jeżeli przekazywane mienie ma służyć  realizacji zadań województwa, to 
przekazanie to następuje na podstawie decyzji administracyjnej woje-
wody wydawanej z urzędu. Nabycie mienia jest nieodpłatne i następuje  
z dniem, w którym decyzja o jego przekazaniu stała się ostateczna.

2. Jeżeli zaś chodzi o mienie, które ma służyć wykonywaniu zadań gospo-
darczych przekraczających zakres użyteczności publicznej lub realizacji 
strategii rozwoju województwa i regionalnych programów operacyjnych, 
to jego przekazanie może nastąpić na wniosek zarządu województwa. 
Przekazanie mienia następuje nieodpłatnie, w trybie właściwym dla 
przenoszenia nabywanych praw, z tym że przekazanie własności i innych 
praw do rzeczy następuje na podstawie ostatecznej decyzji ministra wła-
ściwego do spraw administracji publicznej. Przekazanie mienia Skarbu 
Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwo-
wych osób prawnych województwu jest wolne od podatków i opłat.

Prawa i obowiązki związane z zarządzaniem mieniem samorządowym 
spoczywają zarówno na organach stanowiących, jak i wykonawczych jedno-
stek samorządu terytorialnego. Szczegółowe przepisy w tym zakresie zostały 
zawarte w ustawach samorządowych.

32  Ustawa o samorządzie powiatowym, op. cit., art. 47.
33  Ustawa o samorządzie województwa, op. cit., art. 44-52.
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Do kompetencji rady gminy, rady powiatu oraz sejmiku województwa 
należy w szczególności podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych danej 
jednostki samorządu terytorialnego (w przypadku rady gminy tylko w spra-
wach przekraczających zakres zwykłego zarządu), dotyczących:34

1) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wy-
dzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 
lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej, 
także w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do  
3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość. Do momentu określenia tych zasad, organ wykonawczy 
może dokonywać ww. czynności wyłącznie za zgodą odpowiedniej rady 
lub sejmiku;

2) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania  
i wykupu;

3) zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużne-
go, o którym mowa w ustawie o finansach publicznych;

4) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkotermino-
wych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i 
poręczeń udzielanych przez organ wykonawczy w roku budżetowym;

5) tworzenia spółek prawa handlowego lub spółdzielni i przystępowania 
do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, 
nabywania i zbywania udziałów i akcji;

6) tworzenia, przekształcania i likwidowania samorządowych jednostek or-
ganizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, 

7) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości 
przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę (nie dotyczy sejmi-
ku województwa);

8) wyrażenia zgody na zawarcie umowy z inwestorem, na mocy której  
w zamian za realizację inwestycji zaspokajającej zbiorowe potrzeby 
wspólnoty, związanej z zajęciem przez inwestora pasa drogowego w celu 
umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego, ustali stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 
niższej niż określona w uchwale, o której mowa w art. 40 ust. 8 ustawy  
 

34  Ustawa o samorządzie gminnym, op. cit., art. 18 i 50a; Ustawa o samorządzie powiatowym, op. 
cit., art. 12 i 50a; Ustawa o samorządzie województwa, op. cit., art. 18 i 59a.
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z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; zawarcie takiej umowy 
następuje z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Bieżące gospodarowanie mieniem samorządowym wykonują: wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta oraz zarząd powiatu i zarząd województwa.  
W ramach swoich kompetencji organy te mogą także przygotowywać projek-
ty uchwał dotyczące zarządzania majątkiem. W omawianym zakresie, organ 
stanowiący nie może wchodzić w kompetencje organu wykonawczego, może 
jednak określać ogólne wytyczne dotyczące sposobu zarządzania, o czym była 
mowa wyżej.

We wszystkich trzech ustawach samorządowych znajdują się przepisy 
określające sposób zarządzania mieniem samorządowym, wśród których wy-
różnić można zasadę samodzielności oraz zasadę szczególnej staranności.

Jeśli chodzi o zasadę samodzielności, to ustawa o samorządzie gmin-
nym stanowi, że „podmioty mienia komunalnego samodzielnie decydują  
o przeznaczeniu i sposobie  wykorzystywania składników majątkowych, przy 
zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa”35. Wynika 
z tego, że jakiekolwiek ograniczenia w zakresie tej samodzielności wprowa-
dzić może jedynie ustawodawca. Przykładem tego typu ograniczeń mogą być 
przepisy ustaw: o finansach publicznych, o dochodach JST, prawo zamówień 
publicznych lub o gospodarce komunalnej36. Podobną regulację zawierają 
ustawy o samorządzie powiatowym i województwa, z jednym tylko wyjątkiem, 
że jeżeli wojewódzkie osoby prawne, w ramach wykonywania należących do 
nich praw majątkowych, chcą nieodpłatnie rozporządzać mieniem oraz zbyć: 
nieruchomość służącą do powszechnego użytku lub bezpośredniego zaspo-
kajania potrzeb publicznych lub przedmioty posiadające szczególną wartość 
naukową, historyczną, kulturalną lub przyrodniczą, to wymaga to  zgody,  
w formie uchwały, zarządu województwa. Zgody zarządu województwa wy-
maga także zmiana przeznaczenia wyżej wymienionych składników majątku37. 
Poza tym, żadna jednostka samorządu terytorialnego nie odpowiada za zobo-
wiązania innych – odpowiednio: gminnych, powiatowych lub wojewódzkich 

– osób prawnych, a one nie odpowiadają za zobowiązania jednostek samorzą-
du terytorialnego38. 

35  Ustawa o samorządzie gminnym, op. cit., art. 45.
36  B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, op. cit., s. 459-460.
37  Ustawa o samorządzie województwa, op. cit., art. 58.
38  Ustawa o samorządzie gminnym, op. cit., art. 49; Ustawa o samorządzie powiatowym, op. cit., 
art. 49; Ustawa o samorządzie województwa, op. cit., art. 60.
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Oświadczenia woli w imieniu gminy, w zakresie zarządu mieniem ko-
munalnym, składa jednoosobowo wójt (burmistrz, prezydent miasta) albo 
działający na podstawie jego upoważnienia zastępca, samodzielnie albo wraz 
z inną upoważnioną przez wójta osobą. W przypadku powiatu, oświadczenia 
woli w sprawach majątkowych składają w imieniu powiatu dwaj członkowie 
zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd. Zarząd 
może także upoważnić pracowników starostwa, kierowników powiatowych 
służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania 
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pie-
niężnych, to do jej skuteczności potrzebna jest także kontrasygnata skarbnika 
danej jednostki samorządu terytorialnego (głównego księgowego budżetu) 
lub osoby przez niego upoważnionej. W sytuacji, gdy skarbnik (główny księ-
gowy budżetu) nie zgadza się dokonanie kontrasygnaty, musi jej dokonać na 
pisemne polecenie zwierzchnika (wójta, burmistrza, prezydenta miasta, sta-
rosty lub marszałka), powiadamiając o tym właściwy organ stanowiący oraz 
regionalną izbę obrachunkową39.

Zarządzanie mieniem samorządowym może także zostać powierzone kie-
rownikom jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej, 
takim jak jednostki budżetowe lub samorządowe zakłady budżetowe, które 

– w ramach realizowanych zadań publicznych – korzystają z wydzielonego im 
mienia samorządowego. Kierownicy tych jednostek działają jednoosobowo na 
podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego im przez organ wyko-
nawczy40. W przypadku gmin, mieniem komunalnym mogą zarządzać także 
jednostki pomocnicze gminy, w tym rozporządzać dochodami z tego źródła  
w zakresie określonym w statucie41.

Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem samorzą-
dowym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu 
zgodnie z przeznaczeniem tego mienia oraz jego ochrona. Ochrona mienia 
obejmuje prawo do korzystania ze środków technicznych umożliwiających 
rejestrację obrazu (monitoringu) na terenie nieruchomości i w obiektach 
budowlanych stanowiących majątek samorządowy, a także na terenie wokół 

39  Ustawa o samorządzie gminnym, op. cit., art. 46; Ustawa o samorządzie powiatowym, op. cit., 
art. 48; Ustawa o samorządzie województwa, op. cit., art. 57.
40  Ustawa o samorządzie gminnym, op. cit., art. 47; Ustawa o samorządzie powiatowym, op. cit., 
art. 48; Ustawa o samorządzie województwa, op. cit., art. 56.
41  Ustawa o samorządzie gminnym, op. cit., art. 48.
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takich nieruchomości i obiektów42. Przepis dotyczący zachowania szczególnej 
staranności wymaga, by metody i działania podejmowane w gospodarowaniu 
mieniem samorządowym pozwoliły minimalizować, a nawet wyeliminować 
jakiegokolwiek ryzyko związane z utratą lub pomniejszeniem wartości tego 
mienia. Zdaniem Zyty Gilowskiej, określenie dotyczące szczególnej staran-
ności oznacza, że staranność ta ma być większa w stosunku do staranności 
należytej, określonej w Kodeksie cywilnym. Gospodarka mieniem powinna 
odbywać się także zgodnie z budżetem danej jednostki samorządu terytorial-
nego, zaś jej szczegółowe zasady powinny być określane w uchwałach podej-
mowanych przez organy stanowiące, dotyczących programów gospodarczych 
czy strategii rozwoju43.

Zdaniem Eugeniusza Wojciechowskiego, opracowanie dokumentów roz-
woju jednostki samorządu terytorialnego, w tym planów zagospodarowania 
przestrzennego, które powinny być zgodne z wieloletnimi planami inwesty-
cyjnymi i finansowymi, jest punktem wyjścia do gospodarowania majątkiem 
samorządowym. Pozwala to bowiem uporządkować przestrzeń, racjonalnie 
zagospodarować tereny oraz rozmieścić funkcje społeczne i gospodarcze na 
obszarze jednostki samorządowej. Właściwe gospodarowanie mieniem samo-
rządowym powinno pozwolić utrzymać majątek w należytym stanie oraz za-
pewnić jego rozwój44.

Jeśli chodzi o ocenę gospodarowania mieniem samorządowym, to jej pod-
stawą powinno być – zdaniem Magdaleny Łyszkiewicz – porównanie efektów 
z poniesionymi nakładami, jednak efektem nie może być jedynie maksyma-
lizacja zysków czy racjonalizacja nakładów wyrażona oszczędnością. Z uwagi 
na specyfikę sektora publicznego, ocenianym rezultatem działań samorządu 
powinien być poziom i jakość zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz stopień 
rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej. Zbyt duży nacisk położony 
na oszczędność i ekonomizację działań mógłby bowiem doprowadzić do sytu-
acji, w których władze samorządowe powstrzymywałyby się od wykonywania 
nierentownych i kosztownych zadań publicznych. Efektywne gospodarowa-
nie mieniem samorządowym powinno łączyć racjonalizację kosztów realizacji 
zadań oraz pełne wykorzystanie posiadanych zasobów majątkowych45.

42  Ustawa o samorządzie gminnym, op. cit., art. 50; Ustawa o samorządzie powiatowym, op. cit., 
art. 50; Ustawa o samorządzie województwa, op. cit., art. 60a.
43  Z. Gilowska, System ekonomiczny samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo Munici-
pium, Warszawa 1998, s. 165. 
44  E. Wojciechowski, Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 
2012, s. 79.
45  M. Łyszkiewicz, Gospodarowanie majątkiem komunalnym, op. cit., s. 16.
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Samorząd terytorialny dysponuje zasobami o dużej wartości oraz du-
żym zróżnicowaniu. Mnogość tych zasobów oraz stawiane przed samorządem 
zadania, związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb ludności, powodują 
konieczność efektywnego ich wykorzystania. Dobrze prowadzona przez wła-
dze samorządowe działalność gospodarcza, w tym działalność inwestycyjna, 
powoduje wzrost wartości majątku samorządowego, a tym samym nowe moż-
liwości dochodowe. Poza tym, ciągły rozwój majątku, nowe drogi, rozbudo-
wana infrastruktura, czy estetycznie zagospodarowana przestrzeń publiczna, 
to wzrost poziomu życia mieszkańców, wyższa ocena władz samorządowych, 
a także czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego. Z drugiej strony, rozwój 
infrastruktury zawsze niesie za sobą wzrost kosztów, obejmujących najpierw 
nakłady inwestycyjne, a później coroczne wydatki związane z utrzymaniem 
nowopowstałych dróg, szkół czy sieci kanalizacyjnych. 

Komunalna infrastruktura techniczna 

Infrastruktura komunalna jest elementem mienia komunalnego, nie-
zbędnym do realizacji i świadczenia usług w zakresie zadań samorządu gmin-
nego. Urządzenia oraz obiekty infrastrukturalne są niezbędne dla świadczenia 
usług publicznych, poza tym, zdaniem Eugeniusza Wojciechowskiego, wa-
runkują one podejmowanie wszelkiej lokalnej działalności gospodarczej, tech-
nicznej i społecznej, gdyż stanowią integralny składnik struktury przestrzen-
no-funkcjonalnej gminy46.

Adam Ginsbert-Gebert definiuje infrastrukturę komunalną jako „zespół 
podstawowych urządzeń i instytucji, nieodzownych do należytego funkcjo-
nowania gospodarki oraz organizacji życia ludności na danym obszarze”47. 
Jego zdaniem, infrastrukturę można pojmować także jako szeroko rozumiane 
zagospodarowanie terenu, czyli wyposażenie go w niezbędne środki i urzą-
dzenia, zarówno techniczne, jak i socjalno-kulturalne. Z definicji tej wynika, 
dość często spotykany w literaturze, podział na infrastrukturę techniczną oraz 
społeczną.

Do komunalnej infrastruktury technicznej zalicza się: 

1) urządzenia energetyczne, wykorzystywane do produkcji i przesyłu ener-
gii elektrycznej, cieplnej oraz gazu, np. elektrociepłownie, gazownie, sie-
ci przesyłowe i sieci zasilające;

46  E. Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, op. cit., s. 43.
47  A. Ginsbert-Gebert, Polityka komunalna, PWE, Warszawa 1984, s. 132.
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2) urządzenia wodno-kanalizacyjne, służące ujmowaniu, uzdatnianiu 
i dostarczaniu wody oraz odbiorowi i zagospodarowaniu ścieków,  
np. studnie i ujęcia wody, zbiorniki retencyjne, sieć wodociągową i ka-
nalizacyjną, oczyszczalnie ścieków;

3) komunalne budownictwo mieszkaniowe, w tym budynki i lokale, miesz-
kalne i użytkowe, komunalne i socjalne;

4) drogi i towarzyszące im urządzenia, np. chodniki, mosty, ścieżki rowero-
we, ich oświetlenie i oznakowanie;

5) urządzenia komunikacyjne, w tym przystanki, zajezdnie dla komunika-
cji miejskiej, torowiska tramwajowe i sieć trakcyjna, oznakowanie.

6) urządzenia i instalacje służące oczyszczaniu miast i gospodarowaniu 
odpadami, np. sortownie odpadów, miejsca recyklingu, składowiska 
odpadów, komunalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych, 
punkty selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK). 

Infrastruktura społeczna obejmuje budynki i budowle oraz urządzenia 
i instalacje związane z administracją, nauką, kulturą, oświatą, wychowaniem, 
ochroną zdrowia, opieką społeczną itp. Stanowią ją m.in.: urzędy, szkoły, 
przedszkola, place zabaw, tereny sportowe i rekreacyjne oraz ośrodki kultury 
wraz z wyposażeniem.

Komunalną infrastrukturę techniczną wyróżnia spośród mienia samorzą-
dowego kilka ważnych cech: 48

1) służebny charakter infrastruktury, która poza produkcją takich dóbr jak 
woda, energia, ciepło, gaz, zawsze pełni także funkcję dostawcy usług,

2) wysoka kapitałochłonność, która wynika z trwałości oraz znacznej war-
tości urządzeń infrastruktury,

3) techniczna niepodzielność urządzeń, co wynika z konieczności zachowa-
nia określonych rozmiarów obiektów infrastruktury, nie zawsze idących 
w parze ze zgłaszanym aktualnie popytem na dany rodzaj usługi,

4) długowieczność oraz immobilność urządzeń, co oznacza, że są one na 
stałe związane z danym terenem, praktycznie bez możliwości zmiany ich 
przeznaczenia.

Odpowiedni poziom oraz tempo rozwoju infrastruktury komunalnej 
przekładają się na wiele efektów, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. 
Bezpośrednią korzyścią wewnętrzną jest możliwość zaspokojenia potrzeb  
 

48  A. Ginsbert-Gebert, Polityka komunalna, op. cit., s. 133-135.
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komunalno-bytowych społeczności lokalnych, natomiast szeroko rozumiane 
efekty zewnętrzne mogą mieć odzwierciedlenie m.in. w rozwoju gminy.

Zdaniem Danuty Stawasz zależność między infrastrukturą komunalną 
a rozwojem lokalnym nie jest jednostronna, gdyż występuje tutaj sprzężenie 
zwrotne49. Z jednej strony, obszary wyposażone w rozwinięte systemy infra-
struktury są postrzegane jako miejsca korzystne do lokalizacji działalności 
gospodarczej, poza tym atrakcyjne wyposażenie w obiekty i urządzenia ko-
munalne jest także istotnym czynnikiem przy wyborze miejsca zamieszkania. 
Z drugiej strony, napływ dużej liczby nowych podmiotów, rosnące potrzeby 
mieszkańców i przedsiębiorców oraz postęp techniczno-technologiczny wy-
magają zapewnienia ciągłego rozwoju, rozbudowy oraz modernizacji systemu 
infrastrukturalnego50.

Utrzymanie oraz rozwój infrastruktury komunalnej należą do zadań wła-
snych gminy i finansowane są z jej budżetu. Jeśli władze gminy nie zdecydują 
się prowadzić odpowiedniej polityki inwestycyjnej w zakresie infrastruktury 
komunalnej, może to spowodować, że nie będą w stanie zapewnić nowocze-
snych urządzeń oraz odpowiedniej obsługi mieszkańców i podmiotów gospo-
darczych. W efekcie, niezadowoleni konsumenci mogą rezygnować z lokalnej 
działalności gospodarczej bądź zamieszkania na danym obszarze, co może być 
początkiem stagnacji lub regresu gospodarki lokalnej. Odwrotną reakcją gmi-
ny, korzystną dla przedsiębiorstw, społeczeństwa oraz rozwoju lokalnego, jest 
podjęcie kompleksowych działań inwestycyjnych nakierowanych na rozwój 
infrastruktury i podnoszenie jakości usług komunalnych. Dobrze zainwesto-
wane środki publiczne mogą wywołać tzw. efekt kuli śnieżnej, polegający na 
wzroście strumieni przychodów. Wydane przez gminę pieniądze przyniosą 
bowiem niewspółmierne korzyści w postaci rozwoju przedsiębiorstw, a tym 
samym wzrostu zatrudnienia i zwiększenia dochodów budżetowych51. Zwięk-
szone dochody gminy pozwolą zaś na kolejne inwestycje w infrastrukturę.

Zwiększaniu wartości majątku samorządu oraz rozwojowi komunalnej 
infrastruktury technicznej służy także efektywne prowadzenie działalności 
gospodarczej przez same gminy. Ja już wiadomo, podejmowanie działalno-
ści przez jednostki samorządu terytorialnego powinno mieć na celu przede 
wszystkim zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej lub regionalnej, jednak 

49  D. Stawasz, Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich regionów, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Łódzkiego, Łódź 2000, s. 134-138.
50  J. Rogalska, M. Stachowicz, Infrastruktura komunalna jako czynnik rozwoju lokalnego, [w:] 
M. Dylewski (red.), Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i re-
gionalnego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 177-185.
51  E. Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, op. cit., s. 200.
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dodatkowy przychód budżetu gminy w postaci dywidend z zysków spółek 
komunalnych czy dochód z najmu lokali użytkowych nie są sprzeczne z ideą 
samorządu, a przynoszą wymierne korzyści dla mieszkańców. Decyzje doty-
czące podejmowania działalności gospodarczej, wyboru metod świadczenia 
usług publicznych czy form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw komu-
nalnych mają zatem istotne znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju jedno-
stek samorządu terytorialnego.
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Formy organizacyjno-prawne 
działalności samorządu

Wprowadzenie 

Zgodnie z ustawami o samorządzie: gminnym, powiatowym i wojewódz-
twa, w celu realizacji zadań własnych, samorząd może prowadzić działalność 
za pomocą własnych jednostek organizacyjnych oraz zawierać w tym zakresie 
umowy z innymi podmiotami. Z treści poprzedniego rozdziału wiadomo, że 
działalność samorządu obejmuje zadania o charakterze użyteczności publicz-
nej, zaś w przypadku gmin i województw może dotyczyć także działalności 
wykraczającej poza ten zakres. To powoduje konieczność powoływania róż-
nych jednostek, co do których ustawy samorządowe nie określają zamknięte-
go katalogu form organizacyjno-prawnych.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą wykonywać zadania własne 
za pomocą jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych, takich 
jak: jednostka budżetowa, zakład budżetowy, samorządowa instytucja kultury 
czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej lub za pośrednictwem 
spółek prawa handlowego. Do spółek tych zaliczyć można spółki kapitałowe, 
utworzone przez samorząd lub tylko z jego udziałem1. Kolejnym sposobem re-
alizacji zadań własnych jest współdziałanie z innymi jednostkami samorządu 

1  Przez niemal 10 lat, jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz 
związki jednostek miały prawo do tworzenia spółek osobowych: komandytowych  
i komandytowo-akcyjnych do realizacji przedsięwzięć w formie partnerstwa publicz-
no-prywatnego na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie pu-
bliczno-prywatnym (Dz.U. z 2008 r. Nr 19, poz. 100) jednak ustawa z dnia 5 lipca 
2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych 
ustaw uchyliła ten zapis, ograniczając możliwość tworzenia przez samorządy spółek  
z udziałem partnera prywatnego do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyj-
nych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1693).
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terytorialnego. Do najbardziej popularnych form takiej współpracy zaliczane 
są związki gmin i/lub powiatów oraz porozumienia samorządowe, przy czym 
podkreślić trzeba, że tylko związek może być traktowany jako odrębna forma 
organizacyjno-prawna, z uwagi na posiadaną przez niego osobowość prawną, 
zaś porozumienie jest formą umowy między jednostkami samorządu tery-
torialnego, na podstawie której następuje zlecenie wykonywania konkretnej 
usługi publicznej. Ostatnie dwie formy organizacyjno-prawne prowadzenia 
działalności przez samorząd, na które warto zwrócić uwagę, to fundacje i sto-
warzyszenia, których funkcjonowanie ma charakter uzupełniający w stosunku 
do wcześniej wymienionych form prawa publicznego i spółek. Działalność 
tych podmiotów ma bowiem szczególny charakter i skierowana jest do kon-
kretnych grup odbiorców.

Ogólnie rzecz biorąc, samorządowe jednostki organizacyjne można 
podzielić na niesamoistne, pozbawione osobowości prawnej, oraz samoist-
ne, posiadające osobowość prawną. Jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej to te, o których stanowią przepisy ustawy o finansach 
publicznych, tj. jednostka budżetowa oraz samorządowy zakład budżetowy,  
a których zasady funkcjonowania określone są w przepisach ustaw szczegól-
nych, np. w ustawie o pomocy społecznej czy w ustawie o systemie oświaty. 
Do drugiej grupy jednostek, tych posiadających osobowość prawną, należą: 
spółki, publiczne samodzielne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe in-
stytucje kultury, fundacje oraz stowarzyszenia.

Inny podział form organizacyjno-prawnych działalności samorządu tery-
torialnego wyróżnia formy prawa publicznego oraz formy prawa prywatnego 
i zgodnie z tą klasyfikacją, w dalszej części rozdziału, przedstawiono kolejno 
wszystkie ich kategorie.

Formy prawa publicznego  
(jednostki sektora finansów publicznych)

Jednostki budżetowe

Samorządowa jednostka budżetowa to jednostka organizacyjna sektora 
finansów publicznych, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, 
a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego. Jednostki budżetowe tworzą, łączą, przekształcają 
w inną formę organizacyjną, a także likwidują, organy stanowiące jednostek 
samorządu terytorialnego. Tworząc jednostkę budżetową, organ stanowiący 
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nadaje jej statut, który określa m.in. jej cel, zakres działań oraz strukturę or-
ganizacyjną. Jednostka budżetowa, z uwagi na brak osobowości prawnej, nie 
może posiadać własnego majątku, dlatego organ stanowiący określa elementy 
mienia komunalnego przekazywanego jej w zarząd, które nadal pozostają wła-
snością odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego2. Nieruchomości 
konieczne do realizacji zadań przekazywane są jednostce budżetowej w tzw. 
trwały zarząd, który pozwala m.in. na korzystanie z nich w celu prowadzenia 
działalności, zabudowę, rozbudowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych na 
nieruchomościach oraz oddanie nieruchomości lub jej części w najem, dzier-
żawę lub użyczenie. Taka forma władania nieruchomościami obciąża jednost-
ki budżetowe kosztami ich utrzymania3. 

Kierownika jednostki budżetowej powołuje organ wykonawczy jednost-
ki samorządowej, zaś w stosunku do pracowników w niej zatrudnionych sto-
suje się przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, z wyjątkiem pra-
cowników, których status prawny jest określany przez odrębne przepisy, co 
dotyczy np. nauczycieli zatrudnianych w szkołach4.

Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan docho-
dów i wydatków, który musi być zgodny z kwotami zawartymi w budżecie 
właściwej jednostki samorządu terytorialnego, zaś sposób jej prowadzenia 
określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw finansów publicznych5. 
W stosunku do samorządowych jednostek budżetowych, rozporządzenie to 
reguluje m.in. sposób i tryb sporządzania planów finansowych oraz sposób 
dokonywania i zatwierdzania zmian w tych planach. 

W samorządowych jednostkach budżetowych, które prowadzą działal-
ność określoną w ustawie Prawo oświatowe, mogą być tworzone dodatko-
wo rachunki dochodów własnych, pochodzących m.in.: ze spadków, zapisów  
i darowizn w postaci pieniężnej dla jednostki budżetowej, z odszkodowań  
i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytko-
waniu jednostki budżetowej oraz z działalności polegającej na świadczeniu 
usług w ramach kształcenia zawodowego, jeżeli jednostka takie prowadzi.  
O tym, które jednostki mają utworzyć takie rachunki, z jakich źródeł będą po-
chodzić dochody i na co mają być one przeznaczone, decyduje odpowiednia 

2  Ustawa o finansach publicznych, op. cit., art. 11, 12.
3  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz.U. 1997 Nr 115, poz. 
741, ze zm., art. 43.
4  B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, op. cit., s. 116.
5  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu pro-
wadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów bu-
dżetowych, Dz.U. 2010 Nr 241 poz. 1616 ze zm.
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rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa. Organ stanowiący określa 
także, na podstawie wspomnianego wyżej rozporządzenia, sposób i tryb spo-
rządzania planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi finanso-
wanych oraz dokonywania i zatwierdzania zmian6.

W sytuacji likwidacji samorządowej jednostki budżetowej, organ stano-
wiący określa przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie tej jednostki, 
a jej należności i zobowiązania przejmuje urząd odpowiedniej jednostki samo-
rządu terytorialnego. Jeżeli w konsekwencji likwidacji jednostki budżetowej, 
organ stanowiący postanowi utworzyć podmiot o innej formie organizacyj-
no-prawnej, to należności i zobowiązania likwidowanej jednostki budżetowej 
może przejąć podmiot nowo utworzony7.

W formie jednostki budżetowej działają m.in.: urzędy samorządowe, 
urzędy skarbowe i urzędy pracy, ośrodki (domy) pomocy społecznej i domy 
dziecka, publiczne szkoły podstawowe i przedszkola, zarządy: budynków, 
dróg, zieleni i transportu zbiorowego oraz ośrodki sportu i rekreacji. Część  
z nich ma charakter obowiązkowy, a część fakultatywny. Przykładem jednostki 
budżetowej, która musi obowiązkowo powstać w każdej gminie, jest ośrodek 
pomocy społecznej, wykonujący zadania z zakresu pomocy społecznej. Ob-
ligatoryjnym zadaniem własnym gminy jest utworzenie i utrzymanie takich 
ośrodków, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia dla ich pracow-
ników8. Generalnie, zgodnie z art. 16 ustawy o pomocy społecznej, obowią-
zek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach 
samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz na organach administra-
cji rządowej, jednak zakres ich zadań – określony w ustawie – wskazuje, że 
najwięcej z nich, zwłaszcza w kwestiach pomocy materialnej oraz udzielania 
schronienia potrzebującym, spoczywa na gminach9.

Samorządowa jednostka budżetowa jest najstarszą i podstawową for-
mą organizacyjno-prawną realizacji zadań własnych przez samorządy. Mimo 
wielu mankamentów, jak choćby brak osobowości prawnej czy bezpośrednia 
zależność finansowa od władz i budżetu samorządowego, jest ona najlepszą 
formą do wykonywania większości zadań publicznych i zarządzania mająt-
kiem komunalnym. Zdaniem B. Dolnickiego, jest ona także nieodzownym 
elementem strategii gospodarowania pieniędzmi publicznymi10.

6  Ustawa o finansach publicznych, op. cit., art. 223.
7  Tamże, art. 12.
8  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 ze zm., art. 
17 ust. 1 pkt 18.
9  Ustawa o pomocy społecznej, op. cit., art. 16-18.
10  B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, op. cit., s. 119.
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Samorządowe zakłady budżetowe

Istotą funkcjonowania samorządowego zakładu budżetowego jest od-
płatne wykonywanie wyodrębnionych zadań oraz pokrywanie kosztów dzia-
łalności z przychodów własnych. Forma ta jest zatem przydatna dla usług 
częściowo lub całkowicie odpłatnych, o charakterze indywidualnym i adre-
sowanym, co pozwala na osiągnięcie określonej wysokości wpływów11. Peł-
na odpłatność może dotyczyć usług odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od mieszkańców, zaś opłata za przejazd komunikacją miejską 
może być podzielona między korzystającego z usługi i dotację z budżetu danej 
jednostki samorządu12.

Mając na uwadze powyższe można by przyjąć, że zakład budżetowy po-
winien być samowystarczalny i rentowny, jednak jego działalność nie powin-
na być nakierowana na zysk ani traktowana jako dodatkowe źródło dochodu 
dla gminy13. Poza tym – zgodnie z ustawą o finansach publicznych – może 
on prowadzić wyłącznie działalność mieszczącą się w zakresie użyteczności 
publicznej, co w większości przypadków nie pozwala na pokrycie całości kosz-
tów jego działalności. W związku z tym, zakład budżetowy może otrzymać 
z właściwego budżetu pomoc finansową w postaci dotacji: przedmiotowej, 
podmiotowej, celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji oraz celowej na zadania bieżące finansowane z udziałem środków 
pochodzących z: budżetu Unii Europejskiej, bezzwrotnej pomocy udzielanej 
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) lub innej bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Oprócz wymienionych, 
nowo tworzonemu samorządowemu zakładowi budżetowemu może być przy-
znana jednorazowa dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 
pierwsze wyposażenie w środki obrotowe. Co istotne, łączna wartość dota-
cji przedmiotowej, podmiotowej i jednorazowej nie może przekroczyć 50% 
kosztów działalności zakładu budżetowego, w przeciwnym wypadku taki za-
kład budżetowy ulega likwidacji lub przekształceniu14.

11  E. Wojciechowski, Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej, PWN, Warsza-
wa 1997, s. 49.
12  A. Bury, Organizacyjne formy administracji publicznej w Polsce i zasady ich finansowania, [w:] 
D. Stawasz, D. Sikora-Fernandez (red.), Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego, 
Wydawnictwo Placet, Warszawa 2013, s. 15-16.
13  Z. Dziembowski, M. Sadowy, Przedsiębiorstwo komunalne w warunkach samorządności tery-
torialnej, Warszawa 1992, s. 54.
14  Ustawa o finansach publicznych, op. cit., art. 5, 15.
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Ja wcześniej wspomniano, zakład budżetowy może prowadzić działal-
ność wyłącznie o charakterze użyteczności publicznej, obejmującą zadania 
własne – przede wszystkim gmin – w zakresie:15

1) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi, 
2) dróg, ulic, mostów, placów i organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania 

ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń 
sanitarnych,

4) unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania składowisk 
odpadów,

5) zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
6) lokalnego transportu zbiorowego,
7) targowisk i hal targowych,
8) zieleni gminnej i zadrzewień,
9) kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i 

urządzeń sportowych,
10) pomocy społecznej, reintegracji zawodowej i społecznej oraz rehabilita-

cji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
11) utrzymywania różnych gatunków egzotycznych i krajowych zwierząt, w 

tym prowadzenia hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem, w celu ich 
ochrony poza miejscem naturalnego występowania,

12) utrzymania cmentarzy. 

Podobnie, jak w przypadku jednostki budżetowej, samorządowy zakład 
budżetowy tworzy, łączy, przekształca w inną formę organizacyjną a także 
likwiduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Tworząc 
zakład budżetowy, organ stanowiący nadaje mu statut, który określa m.in. 
nazwę i siedzibę zakładu, przedmiot jego działalności, źródła przychodów wła-
snych, stan wyposażenia zakładu w środki obrotowe oraz składniki majątkowe 
przekazane – podobnie, jak w przypadku jednostki budżetowej – w tzw. trwa-
ły zarząd, terminy i sposób ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków 
obrotowych dokonywanych przez zakład do budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat 
do budżetu, a także zasady ustalania i przekazywania z budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego środków finansowych wynikających z rozliczenia 
podatku od towarów i usług, jeżeli przewiduje przekazywanie tych środków 

15  Tamże, art. 14.
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temu zakładowi. Likwidując lub przekształcając zakład budżetowy, organ sta-
nowiący wskazuje przeznaczenie mienia, jakie użytkował zakład. Mienie to 
może zostać przekazane do zakładu, który przejął zlikwidowany zakład budże-
towy lub do podmiotu, który przejął działalność zakładu. Z kolei przekształ-
cenie zakładu budżetowego w inną formę organizacyjno-prawną, np. spółkę, 
wymaga uprzedniej likwidacji zakładu16.

Kierownika zakładu budżetowego zatrudnia i zwalnia organ wykonaw-
czy samorządu. Zarządzając powierzonym mieniem, reprezentując i występu-
jąc w imieniu zakładu, kierownik działa jednoosobowo na podstawie udzielo-
nego mu pełnomocnictwa, które ma charakter ogólny, uprawnia do czynności 
zwykłego zarządu oraz dotyczy bieżącego funkcjonowania jednostki i wyko-
nywania zadań statutowych. Jeżeli kierownik zakładu ma podjąć czynności 
przekraczające zakres udzielonego pełnomocnictwa, to potrzebna jest odrębna 
zgoda organu wykonawczego17.

Podstawą gospodarki finansowej zakładu budżetowego jest roczny plan 
finansowy, który obejmuje przychody, w tym dotacje z budżetu, koszty  
i inne obciążenia, stan środków obrotowych, należności i zobowiązania oraz 
rozliczenia z budżetem. Przygotowując najpierw projekt, a następnie plan  
finansowy, kierownik zakładu budżetowego uwzględnia kwoty przychodów  
i kosztów zakładu oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu przekazane przez 
organ wykonawczy, w celu dostosowania ich do kwot zawartych odpowied-
nio w projekcie, a następnie w uchwale budżetowej18. Istotna jest tu zatem 
terminowa wymiana informacji finansowych, niezbędnych do sporządzenia 
zarówno planów finansowych, jak i budżetu danej jednostki samorządu te-
rytorialnego. To samo dotyczy komunikacji między organem wykonawczym  
a kierownikami wszystkich jednostek budżetowych.

Koszty zakładu budżetowego obejmują wszelkie wydatki związane z pro-
cesem działalności bieżącej i inwestycyjnej, do których zalicza się: wydatki 
osobowe, wydatki rzeczowe oraz obciążenia o charakterze publiczno- i pry-
watnoprawnym, w tym składki na ubezpieczenia społeczne, podatki i opłaty 
oraz należności z tytułu umów, odsetki i kary19. Jeżeli w trakcie roku budżeto-
wego realizowane przez zakład przychody i koszty są wyższe od planowanych, 

16  Ustawa o finansach publicznych, op. cit., art. 16.
17  B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, op. cit., s. 121.
18  Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finan-
sowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, op. cit., § 36,  
§ 39.
19  J.J. Zięty, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warsza-
wa 2012, s. 75.
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to plan finansowy może ulegać zmianom, pod warunkiem, że nie spowoduje 
to zmniejszenia wpłat do budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz 
zwiększenia dotacji dla zakładu z tego budżetu. Dokonywane mogą być rów-
nież szersze zmiany, ale w pierwszej kolejności dokonane muszą być zmiany  
w budżecie samorządowym20.

Rozliczenia zakładu z budżetem jednostki samorządu terytorialnego od-
bywają się tzw. metodą netto, przez nadwyżki lub niedobory środków obroto-
wych, ustalone na koniec okresu rozliczeniowego. Planowana suma rocznych 
wpłat do budżetu stanowi różnicę między sumą planowanych przychodów, 
powiększonych o planowany stan środków obrotowych na początek roku,  
a sumą planowanych wydatków, powiększonych o planowany stan środków 
obrotowych na koniec roku21. Sposób oraz terminy dokonywania wpłat ob-
liczonych nadwyżek lub przekazywania dotacji zakładowi, w przypadku nie-
doboru środków obrotowych, określa organ stanowiący. Zakład budżetowy 
przekazuje do budżetu całą wypracowaną nadwyżkę środków obrotowych, 
jednak na rachunku bankowym ma prawo pozostawić taką ich część, która 
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości funkcjonowania zakładu. Organ sta-
nowiący może także podjąć decyzję – w drodze uchwały – o pozostawieniu  
w zakładzie odpowiedniej części bądź całej nadwyżki środków obrotowych22. 
Z drugiej strony, niedokonanie w terminie wpłaty do budżetu w należnej wy-
sokości dochodów przez jednostkę budżetową lub nadwyżki środków obro-
towych przez samorządowy zakład budżetowy stanowi naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych23.

Ze względu na to, że zakład budżetowy nie posiada własnego majątku 
trwałego, nie stosuje także odpisów amortyzacyjnych, co niesie za sobą dwo-
jakiego rodzaju konsekwencje. Z jednej strony, powoduje to brak własnych 
środków na odtwarzanie zużytych elementów majątku trwałego, czego efek-
tem jest obciążenie budżetu gminy wydatkami inwestycyjnymi związanymi  
z działalnością zakładu. Z drugiej strony, niestosowanie odpisów amortyza-
cyjnych powoduje niższe koszty działalności operacyjnej, a tym samym niższe 
ceny, co może doprowadzić do wyeliminowania z rynku innych podmiotów  
i umocnienia się pozycji monopolistycznej zakładu.

20  Ustawa o finansach publicznych, op. cit., art. 15.
21  Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jed-
nostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, op. cit., § 36, § 39.
22  Ustawa o finansach publicznych, op. cit., art. 15.
23  Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych, Dz. U. 2005 Nr 14 poz. 114, art. 6.
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Zdaniem Eugeniusza Wojciechowskiego, zakład budżetowy cechuje się 
wieloma wadami strukturalnymi, którymi są m.in.: duży wpływ czynnika ad-
ministracyjnego oraz finansowe uzależnienie od organu stanowiącego, który 
sprawuje kontrolę nad działalnością zakładu. Poza tym, specyficzny system 
rozliczeń z budżetem powoduje, że w zakładzie występuje słaba motywacja do 
podnoszenia efektywności gospodarowania i nie mobilizuje kierownictwa do 
prowadzenia rentownej działalności gospodarczej24. Z drugiej strony, działal-
ność prowadzona w formie zakładu lub jednostki budżetowej jest korzystna 
dla samorządu, ponieważ pozostaje ona w zasięgu bezpośredniego nadzoru or-
ganu stanowiącego, nie powoduje obciążeń podatkowych, z uwagi chociażby 
na zwolnienie z podatku od nieruchomości, a w związku z dyscypliną budże-
tową chroni przed niegospodarnością25.

Samorządowe instytucje kultury

Jednym z obowiązkowych zadań własnych samorządu terytorialnego 
jest działalność w sferze kultury, która wykonywana jest przede wszystkim 
na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultural-
nej, ale także ustaw szczegółowych, jak np. ustawa o muzeach czy ustawa  
o bibliotekach.

Jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną 
przez tworzenie samorządowych instytucji kultury (oprócz nich tworzone są 
również państwowe instytucje kultury), dla których prowadzenie działalno-
ści kulturalnej jest podstawowym celem statutowym. Samorządowymi insty-
tucjami kultury są: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje 
filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie 
sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury,  
a działalność przez nie prowadzona polega na tworzeniu, upowszechnianiu 
oraz ochronie kultury i nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu 
innych przepisów26.

Utworzenie samorządowej instytucji kultury wymaga podjęcia przez radę 
gminy, radę powiatu lub sejmik województwa uchwały o utworzeniu insty-
tucji kultury i nadania jej statutu, a także wpisu do rejestru instytucji kultury. 

24  E. Wojciechowski, Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej, op. cit., s. 48-49.
25  J. Jagoda, D. Łobos-Kotowska, M. Stańko, Gospodarka mieniem komunalnym, LexisNexis, 
Warszawa 2008, s. 82.
26  Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej, Dz.U. 1991 Nr 114 poz. 493, art. 1-3, 9. 
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Akt o utworzeniu instytucji kultury zawiera jej przedmiot działania, nazwę  
i siedzibę, a także określa czy dana instytucja kultury jest instytucją artystycz-
ną w rozumieniu ustawy, gdyż pociąga to za sobą pewne konsekwencje, choć-
by w kwestiach wynagradzania pracowników oraz określania tzw. sezonów 
artystycznych. Przykładem instytucji artystycznej jest: teatr, filharmonia, ope-
ra, orkiestra symfoniczna oraz zespół pieśni i tańca czy zespół chóralny. Sta-
tut instytucji kultury nadawany jest przez jej organizatora, czyli w przypadku 
instytucji samorządowej – przez władze jednostki samorządu terytorialnego. 
Statut ten zawiera: nazwę, teren działania i siedzibę instytucji kultury, za-
kres działalności, organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływa-
nia, określenie źródeł finansowania, zasady dokonywania zmian statutowych 
oraz postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna, 
jeżeli instytucja zamierza prowadzić taką działalność. Oprócz statutu, organi-
zację wewnętrzną instytucji kultury określa regulamin organizacyjny nadawa-
ny przez jej dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz działających  
w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców27.

Jak wspomniano, instytucje kultury podlegają obowiązkowemu wpi-
sowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora, czyli  
w tym przypadku przez jednostkę samorządu terytorialnego. Z chwilą wpisu 
do rejestru, instytucje kultury otrzymują osobowość prawną i mogą rozpocząć 
działalność.

Instytucją kultury zarządza dyrektor powołany przez organizatora na czas 
określony, po zasięgnięciu opinii właściwych związków zawodowych działają-
cych w tej instytucji oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych. Odwołanie 
następuje w tym samym trybie. Dyrektora instytucji artystycznej powołuje się 
na okres od trzech do pięciu sezonów artystycznych, pozostałych – na okres 
od trzech do siedmiu lat. Przed powołaniem dyrektora, organizator zawiera 
z nim odrębną umowę w formie pisemnej, w której określone są warunki 
organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej dzia-
łania. W samorządowych instytucjach kultury, które zostały zamieszczone 
w wykazie instytucji kultury o szczególnym znaczeniu dla kultury polskiej, 
dyrektora obowiązkowo wyłania się w drodze konkursu, a odwołanie go ze 
stanowiska wymaga zasięgnięcia opinii ministra właściwego do spraw kultury. 
Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby w samorządowych jednostkach  
 
 

27  Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, op. cit., art. 11, 13.



177

FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU

kultury spoza tego wykazu także przeprowadzić konkurs na dyrektora, ale nie 
ma takiego obowiązku28.

Organizator może powierzyć zarządzanie instytucją kultury osobie  
fizycznej lub prawnej, z zachowaniem przepisów ustawy  Prawo zamówień 
publicznych, na podstawie umowy o zarządzaniu instytucją kultury zawartej 
między organizatorem a zarządcą na czas określony, nie krótszy niż trzy lata. 
Umowa o zarządzaniu instytucją kultury powinna określać m.in.: warunki 
wynagradzania zarządcy, sposób podziału zysku, kryteria oceny pracy zarząd-
cy, tryb przeprowadzania kontroli, kary umowne z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy oraz przesłanki i tryb rozwiązywania umo-
wy przed upływem terminu, na który została zawarta29. 

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy 
ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, któ-
ra obejmuje: dotację podmiotową na dofinansowanie działalności bieżącej  
w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty 
obiektów, dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów re-
alizacji inwestycji oraz dotację celową na realizację wskazanych zadań i pro-
gramów30. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, w planach 
finansowych komunalnych osób prawnych, w tym samorządowej instytucji 
kultury, poza wymienionymi wcześniej dotacjami od organizatora, powinny 
być wyodrębnione:31

1) przychody z prowadzonej działalności,
2) koszty, w tym: wynagrodzenia i składki, odsetki wynikające z zaciągnię-

tych zobowiązań, zakup towarów i usług,
3) środki na wydatki majątkowe oraz środki przyznane innym podmiotom,
4) stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku,
5) stan środków pieniężnych na początek i koniec roku. 

Samorządowe instytucje kultury pokrywają koszty bieżącej działalności 
i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów, którymi są: przychody z pro-
wadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, 
przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wspomniane już 
dotacje podmiotowe i celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialne-
go, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. 

28  Tamże, art. 14, 16.
29  Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, op. cit., art. 15a.
30  Tamże, art. 12, 27.
31  Ustawa o finansach publicznych, op. cit., art. 31.
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Samorządowe instytucje kultury mogą otrzymywać także dotacje celowe na 
zadania objęte mecenatem państwa, w tym także dotacje na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, z budżetu państwa w części, 
której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego32.

Samorządowa instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzielo-
ną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach 
posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. 
Poza sytuacją likwidacji instytucji kultury, jednostka samorządu terytorialne-
go nie odpowiada za jej zobowiązania33.

W instytucji kultury tworzony jest tzw. fundusz instytucji kultury, który 
odzwierciedla wartość mienia wydzielonego dla niej przez organizatora w mo-
mencie jej utworzenia i ulega zwiększeniu o wartość niepodlegających amor-
tyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieod-
płatnie, ewentualnie ulega zmniejszeniu o wartość niepokrytej straty netto, 
a także fundusz rezerwowy, który tworzy się z zysku netto za poprzedni rok 
obrotowy i przeznacza  na pokrycie przyszłych strat instytucji kultury. W celu 
zachowania kontroli nad jej działalnością, samorządowa instytucja kultury 
składa corocznie sprawozdanie finansowe, które zatwierdza organ wykonaw-
czy jednostki samorządu terytorialnego34.

Likwidacja samorządowej instytucji kultury może nastąpić w szczegól-
nie uzasadnionych przypadkach. Następuje to w drodze uchwały rady gmi-
ny, rady powiatu lub sejmiku województwa. Wcześniej jednak, na 6 miesięcy 
przed wydaniem aktu o likwidacji, organizator jest zobligowany podać do 
publicznej wiadomości informację o zamiarze i przyczynach likwidacji. Jeżeli 
likwidacja następuje z powodu braku środków finansowych, celem informa-
cji powinno być m.in. stworzenie możliwości podjęcia odpowiednich działań 
do zgromadzenia środków, które umożliwiłyby dalsze funkcjonowanie takiej 
instytucji. Akt (uchwała) o likwidacji stanowi podstawę do wykreślenia z reje-
stru instytucji kultury. Wszystkie zobowiązania i wierzytelności likwidowanej 
instytucji przejmuje organizator, który jest także zobowiązany do zabezpie-
czenia mienia po jej likwidacji. Poza tym, organizator wstępuje we wszystkie 
stosunki prawne, których podmiotem była likwidowana instytucja, w szcze-
gólności pozostaje podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przy-
znane takiej instytucji, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, 

32  Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, op. cit., art. 9, 28.
33  Tamże, art. 14, 27.
34  Tamże, art. 29.
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koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Organizator może w wyjątkowych przy-
padkach przekazać odpłatnie lub nieodpłatnie składniki mienia zlikwidowa-
nej instytucji kultury osobie prawnej lub fizycznej w celu prowadzenia przez 
nią działalności kulturalnej35. 

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Do samorządowych jednostek organizacyjnych, posiadających osobo-
wość prawną, można zaliczyć także samodzielne publiczne zakłady opieki 
zdrowotnej (dalej SPZOZ), które funkcjonują na podstawie przepisów usta-
wy o działalności leczniczej36. 

Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia SPZOZ są: Skarb Państwa, 
jednostki samorządu terytorialnego oraz uczelnie medyczne, przy czym warto 
zaznaczyć, że SPZOZ nie jest jedyną formą dla podmiotu leczniczego prowa-
dzonego przez samorząd. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, jednostka 
samorządu terytorialnego może utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy tak-
że w formie spółki kapitałowej lub jednostki budżetowej, zaś Skarb Państwa 
dodatkowo – obok wcześniej wymienionych – w formie jednostki wojskowej. 
W spółce kapitałowej, zarówno tej tworzonej przez samorząd, jak i tej, do 
której on przystępuje, wartość nominalna udziałów albo akcji należących do 
jednostki samorządu terytorialnego nie może stanowić mniej niż 51% kapita-
łu zakładowego, a w przypadku prostej spółki akcyjnej liczba akcji nie może 
stanowić mniej niż 51% ogólnej liczby akcji tej spółki, poza tym jednostka 
samorządu terytorialnego musi dysponować bezpośrednio większością głosów 
na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu37. Pozostałe 
przepisy dotyczące działalności spółek omówiono w dalszej części rozdziału.

Utworzenie SPZOZ następuje w drodze rozporządzenia, zarządzenia 
albo uchwały właściwego organu podmiotu tworzącego, a zatem – w przy-
padku samorządu – rady gminy, rady powiatu lub sejmiku województwa. 
Tworząc SPZOZ organ tworzący nadaje mu statut, który określa m.in.: 
nazwę i siedzibę zakładu, określenie rodzaju działalności leczniczej oraz 
określenie mienia, w które zakład zostanie wyposażony. SPZOZ podlega  
 
 

35  Tamże, art. 22-26.
36  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 
ze zm.
37  Tamże, art. 6. (zapis dot. spółki prostej obowiązuje od 1.07.2021).
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obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, po czym naby-
wa osobowość prawną38.

SPZOZ funkcjonuje na podstawie regulaminu organizacyjnego opraco-
wanego przez kierownika zakładu. Regulamin ten powinien określać m.in.: 
cele, zadania oraz strukturę organizacyjną zakładu, rodzaj działalności leczni-
czej oraz zakres i miejsce udzielanych świadczeń zdrowotnych, przebieg pro-
cesu udzielania świadczeń zdrowotnych, organizację i zadania poszczególnych 
jednostek lub komórek organizacyjnych, a także wysokość opłat za świadcze-
nia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową albo całkowitą odpłat-
nością oraz np. za udostępnienie dokumentacji medycznej39.

Podstawą gospodarki finansowej SPZOZ jest plan finansowy ustala-
ny przez kierownika. SPZOZ – podobnie jak zakład budżetowy – pokrywa  
z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i sa-
modzielnie reguluje swoje zobowiązania40. 

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej źródło utrzymania czer-
pie głównie ze środków przekazywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
(ok. 95%) w zamian za świadczenia zdrowotne udzielone osobom ubezpie-
czonym w Funduszu41. Poza tym SPZOZ może uzyskiwać środki finansowe:42

1) z odpłatnej działalności leczniczej (zakład może udzielać odpłatnych 
świadczeń zdrowotnych poza systemem powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego osobom nie ubezpieczonym w NFZ, zaś od osób ubezpie-
czonych może pobierać opłaty za świadczenia zdrowotne nie finansowa-
ne ze środków publicznych),

2) z wydzielonej działalności innej niż lecznicza, jeżeli statut przewiduje 
prowadzenie takiej działalności,

3) z odsetek od lokat,
4) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pocho-

dzenia zagranicznego,
5) na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114–117 usta-

wy, które dotyczą środków publicznych przekazywanych podmiotom 
leczniczym m.in. na: realizację zadań w zakresie programów polityki  
 

38  Tamże, art. 50a.
39  Tamże, art. 24
40  Ustawa o działalności leczniczej, op. cit., art. 51-53.
41  K. Ryć, A. Sobczak (red.), Publiczna czy niepubliczna opieka zdrowotna?, Wolters Kluwer, 
Warszawa 2010, s. 88 [za:] M. Jaworzyńska, Publiczne czy niepubliczne zakłady opieki zdrowot-
nej – analiza porównawcza, Studia Prawno-ekonomiczne, t. XCIX 2016, s. 246.
42  Ustawa o działalności leczniczej, op. cit., art. 55, 114.
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zdrowotnej,  remonty i inwestycje czy pokrycie kosztów kształcenia  
i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,

6) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami,
7) na pokrycie straty netto (z zasady strata ta pokrywana jest z funduszu 

zakładu).

SPZOZ gospodaruje posiadanym mieniem, zarówno tym oddanym mu 
w trwały zarząd przez podmiot tworzący, jak i tym nabytym w toku prowa-
dzonej działalności, jednak wiążą się z tym pewne ograniczenia. Najważniejsze 
z nich dotyczy zakazu wniesienia majątku SPZOZ lub przysługującego mu 
do niego prawa w formie aportu do spółek bądź przekazania go fundacji lub 
stowarzyszeniu, które wykonują działalność leczniczą. Poza tym, zbycie akty-
wów trwałych, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie 
może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący, 
co polega w szczególności na ustanowieniu wymogu uzyskania zgody pod-
miotu tworzącego. Od wskazanych wyżej zasad, ustawa o działalności lecz-
niczej podaje konkretne wyjątki, które dotyczą np. stanu epidemii czy wno-
szenia majątku SPZOZ w postaci aportu do spółek w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego43.

Wartość majątku SPZOZ określają: fundusz założycielski oraz fundusz 
zakładu, przy czym fundusz założycielski zakładu stanowi wartość wydzie-
lonej mu części mienia jednostki samorządu terytorialnego, w tym przeka-
zanego w nieodpłatne użytkowanie. Fundusz SPZOZ zwiększa się o: zysk 
netto, kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem 
ustawowego ich przeszacowania oraz kwoty środków pieniężnych przekaza-
ne na pokrycie straty netto, zaś pomniejszenie funduszu zakładu powodują: 
strata netto oraz kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, wynikające 
z przeszacowania44.

SPZOZ co do zasady samodzielnie decyduje o podziale zysku a także we 
własnym zakresie pokrywa stratę netto. Z uwagi na charakter prowadzonej 
działalności, pokrycie straty – samodzielnie przez zakład – w pełnym zakresie 
często nie jest możliwe. W takim przypadku do pokrycia straty zobowiązany 
jest organ tworzący, nie może on jednak dofinansować zakładu kwotą wyż-
szą niż wynosi strata netto pomniejszona o koszty amortyzacji. Amortyza-
cja jest kosztem działalności operacyjnej (podstawowej) i może powodować 
stratę, jednak ujemny wynik finansowy – w takim przypadku – nie zawsze 

43  Ustawa o działalności leczniczej, op. cit., art. 54.
44  Tamże, art. 56-57.
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będzie skutkiem nieefektywnego zarządzania jednostką. Jeśli zatem zmniej-
szenie kosztów o kwotę amortyzacji spowoduje, że ujemny wynik finansowy 
stanie się dodatni, to organ tworzący pokrywa stratę netto Zakładu. Jeżeli jed-
nak strata netto po dodaniu do niej kosztów amortyzacji nadal będzie miała 
wartość ujemną, to organ tworzący w ciągu 12 miesięcy podejmuje uchwałę  
o likwidacji SPZOZ, zaś w przypadku konieczności zapewnienia odpowied-
niego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej okres ten ulega przedłużeniu 
o 24 miesiące. Zobowiązania i należności SPZOZ po jego likwidacji stają się 
zobowiązaniami i należnościami właściwej jednostki samorządu terytorialne-
go, która przejmuje także mienie likwidowanego zakładu45.

W celu kontroli i oceny działalności prowadzonej przez SPZOZ, corocz-
nie sporządzane jest sprawozdanie finansowe zakładu, a na jego podstawie 
raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej, udostępniany następnie w  Biule-
tynie Informacji Publicznej. Raport zawiera w szczególności analizę sytuacji 
ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy, prognozę sytuacji eko-
nomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych 
założeń oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację 
ekonomiczno-finansową SPZOZ46. Wskaźniki służące do oceny sytuacji eko-
nomiczno-finansowej zakładu określa rozporządzenie ministra właściwego 
do spraw zdrowia – dotyczą one zyskowności, efektywności, płynności oraz 
stopnia zadłużenia. Oprócz tego w rozporządzeniu określono sposób ich ob-
liczania oraz przypisane im punktowe oceny. Suma ocen daje jednoznaczną, 
porównywalną z innymi SPZOZ informację na temat kondycji badanego za-
kładu, a także zapewnia przejrzystość i obiektywność oceny47.

Likwidacja, przekształcenie w spółkę kapitałową lub połączenie samo-
rządowych SPZOZ wymaga przyjęcia stosownych uchwał organów stanowią-
cych jednostek samorządu terytorialnego, zaś ich zasady szczegółowo określa 
ustawa o działalności leczniczej.

Podsumowując można stwierdzić, że sposób funkcjonowania samo-
dzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podobny jest w istocie 
do samorządowych zakładów budżetowych. Cechą charakterystyczną SPZOZ 
jest względna samodzielność prowadzonej działalności, ale także współodpo-
wiedzialność podmiotu tworzącego zakład za jego wynik finansowy przez 

45  Tamże, art. 58-59, 61.
46  Ustawa o działalności leczniczej, op. cit., art. 53a.
47  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników eko-
nomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno- 
finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Dz.U. 2017, poz. 832.
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obowiązek pokrycia straty netto za rok obrotowy, jeśli zakład nie jest w stanie 
pokryć jej we własnym zakresie48. Z drugiej strony, SPZOZ charakteryzuje się 
brakiem możliwości upadłości i brakiem odpowiedzialności finansowej kie-
rownika za zobowiązania przekraczające majątek firmy, co może być przyczy-
ną braku motywacji wśród osób zarządzających do racjonalizowania kosztów 
działania i profilu SPZOZ49.

Związki komunalne

Jak już wspomniano, wykonywanie zadań publicznych może być reali-
zowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialne-
go, a jego podstawową formą jest związek komunalny. Zgodnie z ustawami  
o samorządzie gminnym i powiatowym, w celu wspólnego wykonywania za-
dań mogą być tworzone związki międzygminne50, związki między powiatami, 
a także związki powiatowo-gminne51. Dwie ostatnie formy przewidziane są 
także dla wspólnego wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu 
administracji publicznej. Województwa nie mają obecnie możliwości tworze-
nia związków województw lub związków z innymi jednostkami samorządu 
terytorialnego52.

Związki międzygminne, związki powiatów oraz związki powiatowo-
-gminne powstają przez podjęcie stosownych uchwał przez organy stanowiące 
zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego. W ten sposób powsta-
je nowa osoba prawna, która wykonuje zadania publiczne we własnym imie-
niu i na własną odpowiedzialność, co oznacza, że związek nie działa w imie-
niu gmin i powiatów, lecz jest niezależnym podmiotem praw i obowiązków53.  
W każdym momencie do istniejącego związku międzygminnego może przy-
stąpić powiat, a do związku powiatów – gmina, czego efektem jest jego prze-
kształcenie w związek powiatowo-gminny54. 

48  Leksykon budżetowy Biura Analiza Sejmowych, sejm.gov.pl (dostęp 5.03.2021).
49  M. Jaworzyńska, Publiczne czy niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej – analiza porównawcza, 
op. cit., s. 246.
50  Ustawa o samorządzie gminnym, op. cit., art. 10 i 64.
51  Ustawa o samorządzie powiatowym, op. cit., art. 65 i 72a.
52  B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, op. cit., s. 333.
53  Z. Pławecki, Związki i porozumienia międzygminne, [w:] A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, 
Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business, 
Warszawa 2012, s. 747.
54  Ustawa o samorządzie gminnym, op. cit., art. 64-65, 73b, Ustawa o samorządzie powiatowym, 
op. cit., art. 65-66, 72c.
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Utworzenie związku oraz przystąpienie gminy lub powiatu do związku 
wymagają przyjęcia jego statutu bezwzględną większością głosów ustawowego 
składu rady odpowiednio przez rady zainteresowanych gmin lub powiatów. 
Projekt statutu związku podlega uzgodnieniu z wojewodą. W postępowaniu 
w sprawie uzgodnienia projektu statutu związku gminy lub powiaty zamierza-
jące utworzyć związek reprezentuje odpowiednio: wójt jednej z gmin upoważ-
niony przez wójtów pozostałych gmin lub starosta jednego z powiatów upo-
ważniony przez starostów pozostałych powiatów, zaś w przypadku związku 
powiatowo-gminnego – starosta jednego z powiatów albo wójt jednej z gmin 
upoważniony przez starostów i wójtów pozostałych powiatów i gmin. Statut 
związku komunalnego powinien określać m.in.: jego nazwę i siedzibę, uczest-
ników i czas trwania, zadania, organy, ich strukturę, zakres i tryb działania, 
zasady korzystania z obiektów i urządzeń związku, zasady udziału w kosztach 
wspólnej działalności, zyskach i pokrywania strat, zasady przystępowania i wy-
stępowania członków oraz zasady rozliczeń majątkowych oraz zasady i tryb 
likwidacji związku. Statut związku podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzien-
niku urzędowym55. W dniu ogłoszenia statutu, związek nabywa osobowość 
prawną oraz przejmuje prawa i obowiązki uczestniczących w nim jednostek 
samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych określonych w statucie56.

Związki komunalne podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez 
ministra właściwego do spraw administracji publicznej na podstawie zgło-
szenia wojewody. Poza rejestracją związku, zgłoszenie może dotyczyć także 
zmiany statutu związku lub jego wykreślenia z rejestru. W celu zapewnienia 
sprawności postępowania oraz jednolitości zgłoszeń, tryb postępowania przy 
zgłaszaniu wpisów do rejestru oraz wzory niezbędnych dokumentów określo-
ne są w rozporządzeniu. Rejestr związków komunalnych powinien zawierać  
w szczególności nazwę związku i jego siedzibę, oznaczenie gmin lub powiatów 
uczestniczących w związku oraz wskazanie zadań związku57.

Związek komunalny posiada wyodrębnione organy władzy, zbieżne  
z ustawową strukturą organizacyjną jednostek samorządu terytorialnego58 
Organem stanowiącym i kontrolnym jest zgromadzenie związku, w które-
go skład wchodzą odpowiednio wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) 

55  Ustawa o samorządzie gminnym, op. cit., art. 67, Ustawa o samorządzie powiatowym, op. cit., 
art. 67, 72a.
56  G. Cern, Mienie komunalne a działalność gospodarcza samorządu terytorialnego, Wydawnic-
two Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 301.
57  Ustawa o samorządzie gminnym, op. cit., art. 68, Ustawa o samorządzie powiatowym, op. cit., 
art. 68.
58  Z. Pławecki, Związki i porozumienia międzygminne, op. cit., s. 753.



185

FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU

gmin lub po dwóch reprezentantów powiatów uczestniczących w związku (za-
sady reprezentacji powiatu w związku określa rada danego powiatu). Uchwały 
zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów statutowej 
liczby członków zgromadzenia, przy czym każdy członek zgromadzenia może 
wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały w ciągu 7 dni od dnia jej 
podjęcia, co powoduje wstrzymanie wykonania uchwały i wymaga jej ponow-
nego rozpatrzenia. Organem wykonawczym związku jest zarząd, powoływany 
i odwoływany przez zgromadzenie spośród jego członków. Statut może do-
puszczać wybór członków zarządu spoza zgromadzenia, ale w liczbie nieprze-
kraczającej ⅓ składu zarządu59.

Do gospodarki finansowej związku komunalnego stosuje się odpowied-
nio przepisy o gospodarce finansowej gmin i powiatów, a jej podstawą jest 
roczny plan finansowy, przygotowywany przez zarząd i uchwalany przez 
zgromadzenie60.

Związek międzygminny tworzy się w oparciu o zasadę subsydiarności. 
Zdaniem Mirosława Bałdygi, forma ta powinna być stosowana wszędzie tam, 
gdzie możliwe jest wspólne wykonywanie zadań oraz tam, gdzie z różnych 
przyczyn, m.in. finansowych, technicznych i organizacyjnych, nie mogą być 
one realizowane przez gminy samodzielnie. Przy tworzeniu związku, jednostki 
samorządu terytorialnego powinny kierować się takimi kryteriami, jak: celo-
wość, racjonalność, obszar działania, stopień zaspokojenia potrzeb, oszczęd-
ność i efektywność61. Zaletą związku jest to, że posiada własny majątek i może 
ubiegać się o dofinansowanie inwestycji np. ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy Unii Europej-
skiej. Osobowość prawna związku komunalnego umożliwia mu uczestnictwo 
w stosunkach cywilnoprawnych. Z tego też powodu związek może przejąć 
niepodzielne mienie komunalne, znajdujące się na obszarze jednostek nale-
żących do związku i prowadzić wspólną działalność. Często, w celu realizacji 
zadań publicznych, związki tworzą także nowe formy organizacyjno-prawne, 
w szczególności spółki kapitałowe, których pozostają jedynym właścicielem.

Jak wcześniej wspomniano, związki komunalne podlegają wpisowi do 
rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji 
publicznej. Rejestr ten jest ogólnodostępny, prowadzony osobno dla trzech 

59
  Ustawa o samorządzie gminnym, op. cit., art. 69-73, Ustawa o samorządzie powiatowym,  

op. cit., art. 69-71.
60 Ustawa o samorządzie gminnym, op. cit., art. 73a, Ustawa o samorządzie powiatowym, op. cit., 
art. 72.
61  M. Bałdyga, Gospodarka komunalna – aspekty prawne, Wydawnictwo Profesjonalne ALPHA 
pro, Ostrołęka 2005, s. 66.
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rodzajów związków komunalnych. Jeśli chodzi o związki międzygminne, 
najliczniej powstawały one zaraz po utworzeniu samorządu terytorialnego.  
W 1991 r. powołano ich aż 47, a do końca 2020 r. – 314. Dziś w Polsce funk-
cjonuje 199 związków międzygminnych. Większość z nich dotyczy wspólnej 
organizacji usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki 
wodnej, oczyszczania ścieków, transportu zbiorowego i – ogólnie – ochrony 
środowiska. Poza tym w naszym kraju jest aktywnych 6 związków powiato-
wych (ostatni powstał w 2017 r.) oraz 13 związków powiatowo-gminnych, 
założonych w latach 2016-2020, z których 9 dotyczy wspólnej organizacji 
publicznego transportu zbiorowego62.

Formy prawa prywatnego

Spółki kapitałowe

Spółki kapitałowe są podmiotami prawa prywatnego. Należą do spółek 
handlowych, a ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, likwidację bądź 
przekształcanie reguluje Kodeks spółek handlowych63. Do spółek kapitało-
wych zalicza się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.), spółkę ak-
cyjną (S.A.), a od 1.07.2021 r. także prostą spółkę akcyjną. Od pozostałych 
spółek prawa handlowego (czyli spółek osobowych) odróżnia je m.in.: osobo-
wość prawna, którą uzyskują w momencie wpisu do rejestru przedsiębiorców, 
ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki oraz kapi-
tał zakładowy.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jed-
ną albo więcej osób (z wyjątkiem jednoosobowej spółki z o.o.), w każdym celu 
prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Kapitał zakładowy 
spółki dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej, a 
jego wartość musi wynieść co najmniej 5000 zł. Do powstania spółki z o.o. wy-
magane jest:  zawarcie umowy spółki, wniesienie przez wspólników wkładów 
na pokrycie całego kapitału zakładowego, powołanie zarządu, ustanowienie 
rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz wpis do rejestru przedsiębiorców 
w Krajowym Rejestrze Sądowym. Prawa i obowiązki wszystkich wspólników 

62  Wykaz związków międzygminnych, związków powiatowych i związków powiatowo-gminnych, 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, https://www.gov.pl/web/mswia/zareje-
struj-zmien-statut-lub-wyrejestruj-zwiazek-miedzygminny-zwiazek-powiatow-zwiazek-powia-
towo-gminny, stan na 31.12.2020 r.  (dostęp 1.03.2021).
63  Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037, 
ze zm.
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w spółce są jednakowe, chyba że zostało zastrzeżone inaczej w umowie spółki 
lub w ustawie. Każdy ze wspólników ma prawo m.in. do udziału w zysku 
wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do po-
działu uchwałą zgromadzenia wspólników oraz do udziału w majątku spółki 
w momencie jej likwidacji. Ma także możliwość kontroli, m.in. ksiąg, doku-
mentów i sprawozdań finansowych spółki, wglądu w księgę udziałów, brania 
udziału w zgromadzeniu wspólników i podejmowania decyzji w najważniej-
szych sprawach dotyczących spółki64.

Spółkę akcyjną także może zawiązać jedna albo więcej osób, z wyjąt-
kiem jednoosobowej spółki z o.o. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na ak-
cje o równej wartości nominalnej, a jego wartość musi wynieść co najmniej  
1 000 00 zł. Do powstania spółki akcyjnej wymaga się: zawiązania spółki, 
w tym podpisania statutu przez założycieli, wniesienia przez akcjonariuszy 
wkładów na pokrycie określonej części kapitału zakładowego, ustanowienia 
zarządu i rady nadzorczej oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym 
Rejestrze Sądowym. W przypadku spółki akcyjnej należy odróżnić założycieli 
spółki od jej akcjonariuszy. Akcje obejmowane przez akcjonariuszy za wkłady 
niepieniężne powinny być pokryte w całości nie później niż przed upływem 
roku po zarejestrowaniu spółki, zaś akcje obejmowane za wkłady pieniężne 
muszą być opłacone przed zarejestrowaniem spółki co najmniej w jednej 
czwartej ich wartości nominalnej65. Akcje w spółce akcyjnej nie mają formy 
dokumentu. Na równi z nimi traktuje się warranty subskrypcyjne, świadec-
twa użytkowe, świadectwa założycielskie i inne tytuły uczestnictwa w docho-
dach lub podziale majątku spółki. W spółce niebędącej spółką publiczną, ak-
cje podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy. Akcje są niepodzielne, 
zbywalne, mogą mieć charakter imienny lub na okaziciela. Akcjonariusze nie 
mogą pobierać odsetek ani od wniesionych wkładów, ani od posiadanych ak-
cji, ale mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finanso-
wym, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie na dywidendy66.

W spółkach kapitałowych funkcjonują trzy rodzaje organów: zarząd, or-
gan właścicielski oraz organ kontrolny.

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Składa się z jedne-
go albo większej liczby członków powołanych spośród wspólników lub spo-
za ich grona. Członek zarządu spółki z o.o. jest powoływany i odwoływany 
uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej, zaś członków 

64  Ustawa – Kodeks spółek handlowych, op. cit., art. 151-154, 163, 174.
65  Tamże, art. 301, 306, 308-309.
66  Tamże, art. 328, 333-334, 337, 346-347.
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zarządu spółki akcyjnej powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut 
spółki stanowi inaczej. Członek zarządu spółki akcyjnej może być odwołany 
lub zawieszony w czynnościach także przez walne zgromadzenie, a jego odwo-
łanie może nastąpić w każdym czasie. Prawo członka zarządu do prowadzenia 
spraw spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych  
i pozasądowych w obu kategoriach omawianych spółek i nie może zostać 
ograniczone ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich. Jeżeli zarząd jest 
wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa lub statut spółki, 
 a jeśli nie zawierają one żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składa-
nia oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch człon-
ków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W spółce 
akcyjnej, jeśli statut nie stanowi inaczej, wszyscy członkowie zarządu są obo-
wiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw spółki67. 

Jeśli chodzi o organ kontroli, to w spółce z ograniczoną odpowiedzial-
nością można ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną albo oba te 
organy, ale jeśli kapitał zakładowy spółki przewyższa kwotę 500000 złotych, 
a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu, to ustanowienie jednego  
z tych organów jest obowiązkowe. W przypadku ustanowienia rady nadzor-
czej lub komisji rewizyjnej umowa spółki z o.o. może wyłączyć albo ogra-
niczyć indywidualną kontrolę wspólników. W spółce akcyjnej ustanowienie 
rady nadzorczej jest obowiązkowe. Członkami rady nadzorczej, w obu kate-
goriach spółek, nie mogą być osoby, które podlegają bezpośrednio członkowi 
zarządu albo likwidatorowi, a także: członek zarządu, prokurent, likwidator, 
kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, 
radca prawny lub adwokat. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działal-
nością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a do jej szczególnych 
obowiązków należy ocena sprawozdań finansowych, w zakresie ich zgodno-
ści z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków 
zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie 
zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników 
tej oceny. W celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może badać 
wszystkie dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań  
i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku spółki. Prawo nadzoru każ-
dy członek rady nadzorczej może wykonywać samodzielnie, chyba że umo-
wa spółki stanowi inaczej. Zasadniczo rada nadzorcza składa się co najmniej  
z trzech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników, ale 

67  Tamże, art. 201-205, 368-373.
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w publicznych spółkach akcyjnych musi to być minimum pięć osób. Jeżeli 
umowa nie stanowi inaczej, członków rady nadzorczej w spółce z o. o. po-
wołuje się na rok, zaś w spółki akcyjnej – na okres nie dłuższy niż pięć lat.  
Jeżeli umowa lub statut spółki nie stanowią inaczej, uchwały rady nadzorczej 
zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy 
jej członków. Jeśli w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powoływana 
jest komisja rewizyjna, to powinna się składać co najmniej z trzech członków, 
powoływanych i odwoływanych według tych samych zasad, co członkowie 
rady nadzorczej. Do obowiązków komisji rewizyjnej należy ocena sprawozdań 
finansowych i wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia 
straty, a także składanie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego 
sprawozdania z wyników tej oceny, w trybie i w zakresie określonym dla wy-
konywania tych czynności przez radę nadzorczą. W spółce niemającej rady 
nadzorczej umowa spółki może rozszerzyć obowiązki komisji rewizyjnej68. 
Należy także wspomnieć, że członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji re-
wizyjnej albo likwidatorem spółki kapitałowej może być tylko osoba fizyczna 
mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie została skazana pra-
womocnym wyrokiem za konkretne przestępstwa wymienione w przepisach 
kodeksu karnego oraz kodeksu spółek handlowych69.

Trzecim organem w spółce kapitałowej jest organ właścicielski, przy czym 
w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest to zgromadzenie wspólników, 
zaś w spółce akcyjnej – walne zgromadzenie akcjonariuszy. Zgromadzenia 
wspólników zwołuje zarząd spółki. Mogą one przybierać formę zgromadzeń 
zwyczajnych lub nadzwyczajnych70.

Uchwały wspólników, zarówno w spółce z o.o., jak i akcyjnej, wymaga:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spół-
ki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udziele-
nie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich 
obowiązków,

2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej 
przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej czę-
ści oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

68  Tamże, art. 213-221, 381-391.
69  Tamże, art. 18.
70  Tamże, art. 235, 399.
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4) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 
nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej.
Dodatkowo, w spółce z o. o. uchwały zgromadzenia wspólników wyma-

ga zwrot dopłat, zaś w spółce akcyjnej – emisja obligacji zamiennych lub z pra-
wem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, nabycie własnych 
akcji oraz upoważnienie do ich nabywania, a także zawarcie umowy między 
spółką dominującą a spółką zależną, przewidującej zarządzanie spółką zależną 
lub przekazywanie zysku przez taką spółkę71. 

Zwyczajne zgromadzenie udziałowców lub akcjonariuszy powinno od-
bywać się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego 
i obejmować:72

• rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki 
oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

• podjęcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia straty,
• udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez 

nich obowiązków.

Nadzwyczajne zgromadzenie udziałowców/akcjonariuszy zwołuje się  
w szczególnych przypadkach, określonych w ustawie lub umowie/statucie 
spółki, bądź gdy organy spółki lub osoby uprawnione do jego zwołania uznają 
to za wskazane. Przykładem takiego nadzwyczajnego zwołania jest sytuacja, 
gdy bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę ka-
pitałów zapasowego i rezerwowych oraz: w spółce z o. o. połowy, a w spółce 
akcyjnej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Wówczas zarząd niezwłocznie 
zwołuje zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dal-
szego istnienia spółki73.

Szczególną formą spółki kapitałowej jest spółka jednoosobowa. Kapitał 
zakładowy takiej spółki składa się z jednego udziału lub jednej akcji, któ-
rych wartość musi wynieść co najmniej tyle, ile wynosi ustawowo określona 
minimalna wartość kapitału zakładowego, zaś jedyny właściciel wykonuje 
wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników lub walne-
mu zgromadzeniu74.

W jednoosobowej spółce komunalnej, niezależnie od jej formy oraz wiel-
kości kapitału zakładowego, obligatoryjnie powoływana jest rada nadzorcza 

71  Tamże, art. 7, 228, 393.
72  Tamże, art. 231, 395.
73  Tamże, art. 232-233, 397-398.
74  Tamże, art.156.
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(przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego), a funkcję zgro-
madzenia wspólników (walnego zgromadzenia) pełni organ wykonawczy. 
Kadencja członka rady nadzorczej w spółkach z większościowym udziałem 
jednostek samorządu terytorialnego trwa trzy lata. Gmina, będąc właścicielem 
spółki jednoosobowej przestaje bezpośrednio administrować takim przedsię-
biorstwem na rzecz niezależnego organu, jakim jest zarząd, którego członków 
powołuje i odwołuje rada nadzorcza. Wszystkie trzy organy spółki komunal-
nej podlegają rygorom wynikającym z kodeksu spółek handlowych, z zastrze-
żeniem przepisów ustawy o gospodarce komunalnej75.

Prowadzenie działalności w formie jednoosobowej spółki kapitałowej 
niesie wiele korzyści dla gminy. Przede wszystkim pozwala ograniczyć odpo-
wiedzialność finansową gminy do wysokości wniesionego przez nią wkładu 
do spółki, co jest istotne w przypadku zadłużenia spółki przewyższającego 
kapitał zakładowy i problemów z płynnością. Brak bezpośrednich narzędzi 
dotowania nierentownych spółek z budżetu gminy gwarantuje bezpieczeń-
stwo budżetu samorządowego i ochronę interesów społeczności lokalnej. Fakt,  
iż spółka pokrywa koszty działalności z uzyskanych przychodów, stanowi 
istotny bodziec do bardziej efektywnego i racjonalnego wykorzystania mająt-
ku w celu osiągnięcia zysku76. Zaletą jednoosobowej spółki komunalnej jest 
także odrębność prawna, majątkowa i finansowa w stosunku do podmiotu 
założycielskiego, choć pamiętać należy o roli organu wykonawczego w samej 
spółce oraz organu stanowiącego gminy w wyborze członków rady nadzorczej. 

Zalety jednoosobowych spółek kapitałowych gminy wymienia także 
Bartłomiej Gliniecki. Jego zdaniem, w sferach, w których samorząd w wy-
konywaniu swoich zadań styka się z podmiotami prywatnymi (rynkowymi), 
korzystanie z tych samych rozwiązań funkcjonalnych (spółek kapitałowych) 
przez wszystkich partnerów rynkowych „ułatwia uczestnictwo w stosunkach 
gospodarczych podmiotów ze sfery publicznej i prywatnej, a także nie stwa-
rza wrażenia instytucjonalnego uprzywilejowania podmiotów publicznych 
(…) Dobrze znana i szeroko wykorzystywana w praktyce struktura organi-
zacyjna spółek kapitałowych pozwala im się bowiem wtopić w krajobraz ryn-
kowy, którego stałymi i licznymi elementami są właśnie spółki handlowe”. 
Poza tym, wykorzystanie spółek kapitałowych w realizacji zadań publicznych 
umożliwia włączanie podmiotów prywatnych jako wspólników takich spółek,  
 

75  Ustawa o gospodarce komunalnej, op. cit., art. 10a, 12.
76  M. Dylewski, B. Filipiak, Usługi publiczne, [w:] S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, 
Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 465.
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a nawet ich komercjalizację, w sytuacji zbycia majątku spółki przez gminę 
oraz prowadzonej przez nią działalności na rzecz innego podmiotu77.

Gospodarcze znaczenie spółki jednoosobowej jest takie samo, jak typo-
wej spółki wieloosobowej. Jest ona zatem przeznaczona dla usług publicznych, 
które charakteryzują się naturalną rentownością i pozwalają na generowanie 
zysku78. Świadczenie tych usług musi być zatem oparte na pełnej odpłatności 
lub gminie musi być zapewniona w tej dziedzinie, ustawowo i w sposób obli-
gatoryjny, pomoc finansowa79.

Jednoosobowa spółka kapitałowa jest powszechnie stosowaną formą 
prowadzenia działalności przez gminy. Z uwagi na charakter zarobkowy oraz 
konieczność samodzielnego pokrycia kosztów, spółki stosowane są w bran-
żach charakteryzujących się rentownością, takich jak: zaopatrzenie w ener-
gię elektryczną, cieplną i gaz, zbiorowe zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie  
i oczyszczanie ścieków, odbiór odpadów komunalnych oraz lokalny transport 
zbiorowy.

Specyficzną formą organizacyjno-prawną w działalności samorządu te-
rytorialnego jest holding komunalny. Jego istota polega na stworzeniu gru-
py komunalnych (gminnych) spółek kapitałowych, w której spółka główna, 
zwana też spółką-matką lub spółką-bazową, kontroluje pozostałe jednostki 
przez dysponowanie w nich kontrolnym pakietem udziałów lub akcji. Celem 
holdingu jest integracja prawno-gospodarcza kilku podmiotów, działających 
najczęściej w różnych branżach, pozwalająca na prowadzenie wspólnej gospo-
darki finansowej80. W przypadku gospodarki komunalnej system holdingo-
wy daje samorządowi możliwość sprawowania bardziej efektywnej kontroli 
nad spółkami, w tym prawidłowością gospodarowania jego udziałami oraz 
świadczonymi usługami. Gmina, będąc jedynym właścicielem lub posiada-
czem pakietu większościowego w spółce bazowej, zajmuje strategiczną i wio-
dącą pozycję w strukturze władz holdingu i posiada swoich przedstawicieli we 
wszystkich spółkach81.

System holdingowy w gospodarce komunalnej wprowadzono w Polsce 
dopiero w trzech miastach: Ostrowie Wielkopolskim, Krakowie i Krośnie. 

77  B. Gliniecki, Spółka komunalna, [w:] J. H. Szlachetko, R. Gajewski (red.), Instytucjonalne 
formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na obszarach metropolitalnych, Instytut 
Metropolitalny, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s. 186-194.
78  E. Wojciechowski, Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej, op. cit., s. 34.
79  K. Byjoch, S. Redeł, op. cit., s. 134.
80  E. Wojciechowski, Przekształcenia sektora komunalnego w warunkach gospodarki rynkowej, 
[w:] R. Brol (red.), Ekonomika i zarządzanie miastem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 
Wrocław 2004, s. 57.
81  E. Wojciechowski, Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej, op. cit., s. 40.
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Największym z nich był, funkcjonujący od 1996 r., Holdikom S.A. w Ostro-
wie Wielkopolskim, który obejmował wszystkie usługi komunalne o charak-
terze technicznym, a także centrum transferu technologii i park przemysło-
wy82. W 2017 r. działalność Holdikomu przejęła nowa, funkcjonująca do 
dziś, spółka miejska – Centrum Rozwoju Komunalnego, której nazwa nie 
sugeruje wprost struktury holdingowej, jednak istota jej działania nie różni 
się od poprzednika83.

Fundacje i stowarzyszenia

Fundacje i stowarzyszenia to organizacje pozarządowe, które – zgodnie 
z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 
prowadzą działalność pożytku publicznego, tj. działalność społecznie użytecz-
ną w sferze zadań publicznych. Generalnie, organizacjami pozarządowymi są 
osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 
którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, które nie są jednostkami 
sektora finansów publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badaw-
czymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub 
samorządowymi osobami prawnymi oraz nie działają w celu osiągnięcia zysku. 
Oprócz wyżej zdefiniowanych, w tym fundacji i stowarzyszeń, działalność 
pożytku publicznego mogą prowadzić także m.in. stowarzyszenia jednostek 
samorządu terytorialnego oraz spółdzielnie socjalne84.

Sfera zadań publicznych, w której prowadzą działalność organizacje po-
zarządowe, obejmuje zadania w zakresie m.in. pomocy społecznej, wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności na rzecz macierzyństwa, ro-
dzicielstwa i ochrony praw dziecka, udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 
i poradnictwa obywatelskiego, w tym w zakresie praw konsumenta, ochrony  
i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz 
osób niepełnosprawnych, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, 
działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębior-
czości, edukacji, oświaty i wychowania, działalności na rzecz dzieci i młodzieży,  

82  Szerzej: M. Stachowicz, Holding jako forma organizacji usług komunalnych na przykładzie 
HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, [w:] B. Banachowicz, K. Wojtaszczyk, M. Żak-

-Skwierczyńska (red.), Problemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział Zarzą-
dzania, Łódź 2015, s. 76-98.
83  Statut Centrum Rozwoju Komunalnego Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim http://
bip.crk.com.pl/wp-content/uploads/2018/08/STATUT_CRK.pdf (dostęp 21.03.2021).
84  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. 
2003 Nr 96 poz. 873 ze zm., art. 3.
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w tym ich wypoczynku, kultury, wspierania i upowszechniania kultury  
fizycznej, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodnicze-
go, turystyki, porządku i bezpieczeństwa publicznego85.

Nie trudno zauważyć, że większość zadań, jakie mogą wykonywać orga-
nizacje pozarządowe, pokrywa się z zakresem zadań własnych jednostek samo-
rządu terytorialnego, zwłaszcza gminy i powiatu. Można zatem stwierdzić, że 
ich działalność ma charakter uzupełniający lub nawet zastępczy wobec samo-
rządowych jednostek organizacyjnych, odciążając w tych funkcjach władze 
samorządowe.

Działalność pożytku publicznego może być prowadzona jako działalność 
nieodpłatna lub odpłatna. Działalnością nieodpłatną jest działalność prowa-
dzona przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione wcześniej, 
jako prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, 
za które nie pobierają one wynagrodzenia. Działalnością odpłatną pożytku 
publicznego jest zaś: działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe  
i inne ww. podmioty w sferze zadań publicznych, za które pobierają one wy-
nagrodzenie, sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie usług w zakre-
sie wymienionym w ustawie, a także sprzedaż przedmiotów darowizny, przy 
czym przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego może służyć 
wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego. Co do zasady, dzia-
łalność pożytku publicznego nie jest działalnością gospodarczą, w rozumieniu 
przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, jednak może być za taką uznana, 
jeśli spełnione zostaną określone warunki podane w ustawie, dotyczące wyso-
kości wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej dzia-
łalności odpłatnej pożytku publicznego86.

W sytuacji, gdy organizacja pozarządowa spełni szereg warunków po-
danych w art. 20-22 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie, a także zarejestruje status pożytku publicznego, staje się organizacją 
pożytku publicznego (dalej OPP), co niesie za sobą wiele przywilejów, między 
innymi w zakresie obciążeń publicznoprawnych. OPP mają np. prawo do 
otrzymywania 1% podatku od osób fizycznych oraz do nieodpłatnego infor-
mowania przez radio i telewizję publiczną o działalności organizacji, a także 
możliwość użytkowania nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub 
samorządu terytorialnego na preferencyjnych warunkach87. Poza tym, insty-
tucjom o statusie OPP przysługuje, w odniesieniu do prowadzonej przez nią 

85  Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, op. cit., art. 4.
86  Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, op. cit., art. 6-9.
87  Portal organizacji pozarządowych, https://poradnik.ngo.pl/przywileje-opp (dostęp 8.04.2021).
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działalności pożytku publicznego i na zasadach określonych w przepisach od-
rębnych, zwolnienie od: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku 
od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej 
oraz opłat sądowych88.

Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zadań społecznie lub go-
spodarczo użytecznych, w szczególności w zakresie: ochrony zdrowia, rozwoju 
gospodarki i nauki, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, opieki i pomocy 
społecznej, ochrony środowiska oraz opieki nad zabytkami. Zadania te muszą 
być zgodne z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej89.

Fundację zakłada fundator (fundatorzy), którym może być zarówno oso-
ba fizyczna, niezależnie od jej obywatelstwa i miejsca zamieszkania, jak i osoba 
prawna mająca siedzibę w Polsce lub za granicą. Siedziba fundacji powinna 
znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jeśli działalność fun-
dacji obejmuje obszar tylko jednego województwa, to siedziba fundacji także 
powinna znajdować się na jego terenie. Powołanie fundacji następuje przez 
złożenie oświadczenia woli o ustanowieniu fundacji przez fundatorów, które 
powinno mieć formę aktu notarialnego. Kolejni darczyńcy fundacji nie są 
już fundatorami, a sponsorami. W oświadczeniu woli o ustanowieniu fun-
dacji fundator wskazuje cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone 
na jego realizację, którymi mogą być pieniądze, papiery wartościowe, a także 
oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości (jest to tzw. 
fundusz założycielski). Fundator ustala także statut fundacji, określający jej 
nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji,  
a także skład i organizację zarządu. Fundacja podlega obowiązkowemu wpi-
sowi do Krajowego Rejestru Sądowego i z chwilą tego wpisu uzyskuje osobo-
wość prawną. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmia-
rach służących osiągnięciu jej celów. W takim przypadku, wartość środków 
majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może 
być mniejsza niż 1000 zł. Podjęcie przez fundację działalności gospodarczej 
nieprzewidzianej w statucie wymaga zawsze uprzedniej zmiany statutu, która 
musi być także odnotowana w Krajowym Rejestrze Sądowym90.

W skład fundacji wchodzą osoby tworzące ustawowo wymagany zarząd, 
który kieruje jej działalnością oraz reprezentuje fundację na zewnątrz91. Za-
rząd powinien składać się minimum z 3 osób, co pozwoli osiągać przewagę 

88  Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, op. cit., art. 24.
89  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Dz.U. 1984 Nr 21 poz. 97 ze zm., art. 1.
90  Tamże, art. 2-5, 7, 11.
91  Tamże, art. 10.
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głosów w podejmowaniu uchwał. System zarządzania fundacją, oparty na jed-
nym organie, upraszcza decyzyjność, co może przynieść zwiększoną szybkość  
i skuteczność działania organizacji. Fundacja może także powoływać rady pro-
gramowe i zespoły doradcze złożone z osób, których wiedza i doświadczenie 
będą pomocne dla prowadzonych działań92.

Kontrolę nad działalnością fundacji sprawuje właściwy minister lub – 
w przypadku fundacji korzystającej ze środków publicznych i prowadzącej 
działalność na obszarze całego kraju, w zakresie działalności prowadzonej na 
obszarze właściwości miejscowej samorządu powiatowego – właściwy starosta. 
Zadania starosty, o których mowa, są zadaniami z zakresu administracji rzą-
dowej. Z chwilą osiągnięcia celu, dla którego fundacja została ustanowiona, 
lub w sytuacji wyczerpania środków finansowych i majątku, fundacja podlega 
likwidacji. Z wnioskiem o likwidację fundacji może także wystąpić do sądu 
wymieniony wyżej organ kontrolny93.

Fundacje nie są zbyt często stosowaną formą działalności przez władze sa-
morządowe, jednak przykładem aktywnie działającej w tej formie organizacji 
jest chociażby Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów czy Fundacja Rozwoju 
Gminy Zelów.

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów powstała w 1991 r. i była odpowiedzią 
na rosnące problemy związane z wysokim w gminie bezrobociem, które – po 
upadku w 1993 r. Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Fanar”, zatrudniają-
cych kilka tysięcy osób – wzrosło do prawie 50%. Jej fundatorami byli ówcze-
śni członkowie Zarządu Miejskiego, którzy mając świadomość konieczności 
utworzenia pozabudżetowego źródła pozyskiwania środków, ustanowili jako 
osoby fizyczne fundację rozwoju swojej gminy. Dzięki ich staraniom, kilka 
lat później, gmina Zelów, jako jedna z 10 gmin w Polsce otrzymała środki 
z Unii Europejskiej na realizację długofalowego program rozwoju w ramach 
Programu Inicjatyw Lokalnych PHARE. Obecnie Fundacja oferuje wsparcie 
w zakresie: doradztwa zawodowego, szkoleń, pożyczek, wynajmu lokali biuro-
wych, a także prowadzi inkubator przedsiębiorczości94.

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów została powołana w 1994 r. przez 
Radę Gminy a jej głównym celem jest tworzenie i zapewnienie najlepszych 
warunków dla inwestorów krajowych i zagranicznych oraz promowanie 
oferty inwestycyjnej Gminy. Fundacja wspiera zarówno mieszkańców, jak  

92  R. Barański, Fundacje i stowarzyszenia. Współpraca organizacji pozarządowych z administracją 
publiczną, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 2.
93  Ustawa o fundacjach, op. cit., art. 13, 14a, 15, 15a.
94  Fundacja Rozwoju Gminy Zelów, https://frgz.pl/ (dostęp 8.04.2021).
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i przedsiębiorców. Mieszkańcy mogą liczyć np. na dofinansowanie szkoleń 
zawodowych lub językowych, rolnicy – na dofinansowanie zakupu materia-
łów siewnych lub korzystną dzierżawę nieruchomości gruntowych należących 
do gminy, zaś uczniowie – na dofinansowanie wyjazdów językowych oraz 
stypendiów dla najlepszych z nich. Oferta dla przedsiębiorców obejmuje do-
finansowanie m.in.: kosztów przygotowania zawodowego pracowników oraz 
emisji reklam przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na te-
renie gminy Kleszczów95.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem 
o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa cele, programy działania 
i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego dzia-
łalności. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich człon-
ków, ale może także zatrudniać pracowników, w tym swoich członków96. Sto-
warzyszenia mogą tworzyć przede wszystkim obywatele polscy mający pełną 
zdolność do czynności prawnych (także małoletni pod pewnymi warunkami), 
stanowiący grupę co najmniej siedmiu osób. Wymieniona w definicji trwałość 
stowarzyszenia oznacza, że jedni członkowie mogą odchodzić z jego szeregów, 
a inni przystępować do niego przez cały okres jego istnienia, pod warunkiem 
że w stowarzyszeniu będzie na stałe minimum 7 osób97.

Jak już wspomniano, stowarzyszenia mogą być także tworzone przez jed-
nostki samorządu terytorialnego i wówczas – zgodnie z ustawami samorzą-
dowymi – wymaganych jest co najmniej trzech założycieli z tego samego lub 
różnych szczebli samorządu. Pozostałe kwestie dotyczące stowarzyszeń samo-
rządowych reguluje ustawa – Prawo o stowarzyszeniach98.

Utworzenie stowarzyszenia (także samorządowego) wymaga uchwalenia 
statutu przez jego założycieli, wyboru komitetu założycielskiego lub władz 
stowarzyszenia oraz wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, który nadaje 
mu osobowość prawną. Statut stowarzyszenia powinien określać co najmniej: 
nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji  
i instytucji, teren działania i siedzibę stowarzyszenia, cele i sposoby ich osiąga-
nia, sposób nabywania i utraty członkostwa, władze stowarzyszenia oraz tryb 
wyboru i ich kompetencje, kwestie wynagrodzeń członków zarządu, sposób 
reprezentowania stowarzyszenia, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, 

95  Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów, https://frgk.pl/ (dostęp 8.04.2021).
96  Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104 ze 
zm., art. 1-2, 9.
97  R. Barański, Fundacje i stowarzyszenia, op. cit., s. 2.
98  Ustawa o samorządzie gminnym, op. cit., art. 84, Ustawa o samorządzie powiatowym, op. cit., 
art. 75, Ustawa o samorządzie województwa, op. cit., art. 8b.
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sposób pozyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek człon-
kowskich. Wspomniane władze stowarzyszenia to: walne zgromadzenie człon-
ków, komisja rewizyjna oraz zarząd. Walne zebranie członków jest najwyższą 
władzą stowarzyszenia, przy czym zamiast walnego zebrania członków statut 
może przewidywać także zebranie delegatów lub zastąpienie walnego zebra-
nia członków zebraniem delegatów. Majątek stowarzyszenia powstaje nato-
miast ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów  
z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności 
publicznej99.

Możliwość pozyskiwania środków ze składek członkowskich na finan-
sowanie bieżącej działalności jest ważną zaletą stowarzyszenia w porównaniu 
do fundacji, w której składki takie nie mogą być wprowadzone. Istotnym  
atutem stowarzyszeń jest także możliwość reprezentowania wspólnych inte-
resów dużej grupy osób – w tym członków stowarzyszenia – i publicznego 
występowania w ich imieniu, także wobec organów władzy publicznej. Ma 
to często decydujące znaczenie w procesie pozyskiwania dofinansowania lub  
w działalności lobbingowej, której celem jest np. zmiana niekorzystnych prze-
pisów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych. Działania omawianej 
wcześniej fundacji mogą być natomiast adresowane wyłącznie do osób spoza 
organizacji100.

Prawo stowarzyszeń przewiduje także możliwość tworzenia związków 
stowarzyszeń. Założycielami i członkami związku mogą być stowarzyszenia 
oraz inne osoby prawne – co najmniej trzy – z tym, że osoby prawne mające 
cele zarobkowe mogą być jedynie członkami wspierającymi101.

Jeśli chodzi o stowarzyszenia samorządowe, to powstają one przede 
wszystkim jako tzw. lokalne grupy działania. Przykładem może być Lokalna 
Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM", która zrze-
sza 64 członków: w tym 12 gmin województwa łódzkiego oraz podmioty go-
spodarcze i społeczne z obszaru jego działania, zaś celem Stowarzyszenia jest 
współpraca między lokalnymi władzami, organizacjami oraz odpowiedzialny-
mi przedsiębiorcami na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców przez dzia-
łania rozwojowe i aktywizacyjne102. Stowarzyszenia gmin zazwyczaj obejmują 
zasięgiem działania obszary wiejskie, natomiast wsparcie finansowe pochodzi 

99  Ustawa – Prawo o stowarzyszeniach, op. cit., art. 8-12, 17, 33.
100  R. Barański, Fundacje i stowarzyszenia, op. cit., s. 2-3.
101  Ustawa – Prawo o stowarzyszeniach, op. cit., art. 22.
102 Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM", http://www.srgc.pl/index.php (dostęp 
19.04.2021).
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ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych. W woje-
wództwie łódzkim działa obecnie 18 stowarzyszeń samorządowych103.

103  Krajowa sieć obszarów wiejskich, http://lodzkie.ksow.pl/lgd-w-wojewodztwie-lodzkim (do-
stęp 19.04.2021).
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Podsumowanie

Samorząd terytorialny jest podstawową formą organizacji lokalnego ży-
cia publicznego. Oznacza grupę mieszkańców, jak i pewne określone teryto-
rium, jego funkcjonowanie służy organizacji życia ludności i zaspokajania jej 
zbiorowych potrzeb. Realizacja zadań publicznych zastrzeżonych dla samorzą-
du wymaga tworzenia własnych jednostek organizacyjnych, zawierania umów 
z przedsiębiorstwami, nawiązywania współpracy między jednostkami samo-
rządu terytorialnego. Często przyjmuje ona postać działalności gospodarczej, 
prowadzonej przez samorząd w różnych formach, przewidzianych w przepi-
sach prawa publicznego, jak i prywatnego. Realizacja zadań wymaga groma-
dzenia odpowiedniej wielkości dochodów oraz efektywnego gospodarowania 
środkami, z zachowaniem zasady szczególnej staranności i ochrony finansów 
publicznych. Podstawą gospodarki finansowej, a zarazem miarą samodzielno-
ści jednostki samorządu terytorialnego jest budżet, będący rocznym planem 
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów jednostki.

Podsumowując rozważania podjęte w opracowaniu, należy stwierdzić, że 
właściwie prowadzona gospodarka jednostek samorządu terytorialnego powin-
na polegać na efektywnym wykorzystaniu majątku oraz możliwości dochodo-
wych, racjonalnym gospodarowaniu posiadanymi środkami, określaniu i za-
spokajaniu potrzeb mieszkańców oraz elastyczności decyzji podejmowanych 
przez organy władzy. Rodzaje realizowanych zadań oraz sposób prowadzenia 
działalności należy dostosować do możliwości organizacyjnych, terytorialnych 
oraz finansowych danej jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnie-
niem przepisów prawa oraz hierarchii potrzeb wspólnoty samorządowej.
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