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Wstęp
We współczesnej Polsce naleŜy podnieść jakość usług publicznych świadczonych
przez jednostki administracji samorządowej. Wymóg ten naleŜy postrzegać w kontekście
procesów modernizacyjnych zachodzących w gospodarce oraz szybkiego kształtowania
się społeczeństwa informacyjnego. PodwyŜszanie standardów jakościowych w zakresie
funkcjonowania

urzędów

administracji

samorządowej

jest

wyznaczone

takŜe

członkostwem naszego kraju w strukturach Unii Europejskiej.
Oczekiwania
samorządu

polskiego

terytorialnego

społeczeństwa

są

wyraźnie

w

stosunku

zorientowane

na

do

urzędów

wysokie

jednostek

standardy

ich

funkcjonowania, na poziom i jakość zaspokajania potrzeb społecznych, zwłaszcza w skali
lokalnej, a takŜe na upodmiotowienie relacji urząd – obywatel1. NaleŜy zatem poszukiwać
takich rozwiązań i narzędzi, których implementowanie w strukturach i róŜnych obszarach
funkcjonowania administracji samorządowej przyczyni się do ukształtowania wysokich
standardów jakości usług publicznych.
Jakość usług administracyjnych, społecznych i technicznych dostarczanych przez
urzędy

jednostek

samorządu

terytorialnego

stanowi

pochodną

wielu

czynników.

W niniejszym opracowaniu ograniczono się do następujących:
- rozwoju instytucjonalnego urzędów JST,
- jakości prawa stanowionego na szczeblu lokalnym,
- zakresu i poziomu współpracy urzędów JST z jednostkami otoczenia zewnętrznego,
- jakości zasobów ludzkich zatrudnionych w urzędach JST.

Niniejsze opracowanie powstało na bazie wyników badań zrealizowanych w IV
kwartale

2009

r.

w

ramach

„Zdiagnozowanie

projektu

potencjału administracji

samorządowej, ocena potrzeb szkoleniowych kadr urzędów administracji samorządowej oraz
przygotowanie profili kompetencyjnych kadr urzędów administracji samorządowej”. BliŜszą
charakterystykę

koncepcji

tych

badań

i

zastosowanych

w

ich

trakcie

metod

przedstawiono w rozdziale II.

1

S. Wysocki, Przyjazny i sprawny urząd – usługi publiczne wysokiej jakości, (www.eGov.pl)
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Justyna Przywojska*
Aldona Podgórniak - Krzykacz**

Rozdział I. Podstawowe informacje o administracji samorządowej
w Polsce

1.1.Ustrój władz publicznych
Władza publiczna w Polsce sprawowana jest przez organy państwa i organy
samorządu terytorialnego oraz podległą im administrację. Formą władzy publicznej jest
zatem władza państwowa, która dzieli się na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą,
a takŜe wspólnoty samorządowe. Taki ustrój władz publicznych określiła Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997 r., formułując poszczególne zasady
ustrojowe.

2

Spośród wszystkich konstytucyjnych zasad ustroju organizację władz

publicznych i zakres ich działania wyznaczają w szczególności:
- zasada trójpodziału władzy (art. 10),
- zasada demokratycznego państwa prawa (art. 2.),
- zasada unitarnej formy państwa (art. 3),
- zasada legalizmu (art. 7),
- zasada pluralizmu politycznego (art. 11),
- zasada społeczeństwa obywatelskiego (m. in. art. 11, 12, 16),
- zasada decentralizacji władzy publicznej i samorządności (art. 16),
- zasada pomocniczości (Preambuła).
Relacje

między

organami

centralnymi

a

terenowymi

określa

zasada

decentralizacji władzy publicznej. Decentralizacja rozumiana jest jako proces
przekazywania kompetencji i zadań przez organy centralne jednostkom administracyjnym
niŜszego szczebla, łącznie z rozszerzeniem zakresu ich uprawnień do samodzielnego
podejmowania

rozstrzygnięć,
3

i

administracyjnej.

politycznego

głównie

Decentralizacja

(przekazanie

w

dziedzinie

rozpatrywana

kompetencji

pomiędzy

moŜe

ekonomicznej,
być

organy

z

społecznej

punktu

władzy

widzenia

politycznej),

ekonomicznego (przekazywanie kompetencji i zadań na rzecz sektora prywatnego
i organizacji pozarządowych) i administracyjnego (hierarchiczny i funkcjonalny podział
4

kompetencji pomiędzy poziomy władzy publicznej).

*

dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki.
dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki.

**
2

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
Z. Niewiadomski (red.), Samorzad terytorialny. Ustrój i gospodarka, Oficyna Wydawnicza Branta,
Bydgoszcz-Warszawa 2001, s. 35.
4
M. Sitek, Reforma administracyjna 1998, [w:] Budowanie instytucji państwa 1989-2001, red. I. Jackiewicz,
Warszawa 2004, s. 153.
3
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Zgodnie z artykułem 15 Konstytucji ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej
zapewnia decentralizację władzy publicznej. Jej podstawową formą jest samorząd
terytorialny, który uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Artykuł 16 precyzuje,
Ŝe przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych wykonuje on
w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
Podział zadań pomiędzy organy państwowe i samorządu terytorialnego reguluje
ponadto zasada pomocniczości (subsydiarności) wyraŜona w Preambule Konstytucji.
Oznacza ona, Ŝe zadania publiczne powinny być realizowane na jak najniŜszym poziomie
władzy i administracji publicznej, przez organy znajdujące się najbliŜej obywateli.
W aspekcie prawnym zakłada ona, Ŝe regulacja prawna sytuacji obywateli i ich grup oraz
związków powinna zapewnić im maksymalną samodzielność i udział w wykonywaniu
5

zadań publicznych.

Europejska Karta Samorządu Lokalnego wskazuje ponadto, Ŝe

powierzając te funkcje wyŜszym organom władzy, naleŜy uwzględnić zakres i charakter
zadania oraz wymogi efektywności i gospodarności.

6

Samorząd terytorialny w Polsce jest formą zdecentralizowanej władzy publicznej.
Został powołany ustawowo w 1990 r. na poziomie gminy a w 1998 r. na poziomie powiatu
i województwa w celu realizacji zadań publicznych. Samorząd terytorialny to wyodrębniony w
strukturze państwa, powstały z mocy prawa związek lokalnego społeczeństwa (korporacja),
7

powołany do samodzielnego wykonywania administracji publicznej. Wspólnotę samorządową
z mocy prawa stanowi ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego:
gmin, powiatów i województw. Ustawy ustrojowe gwarantują im prawo do zarządzania „swoimi
sprawami”. Podstawą wyodrębnienia jednostek samorządu terytorialnego jest odrębność tzw.
interesu lokalnego (interesów społeczności lokalnych) w interesie ogólnopaństwowym
(ogólnonarodowym).
Status jednostek samorządu terytorialnego określa Konstytucja oraz ustawy
ustrojowe:
8

- ustawa o samorządzie gminnym ,
9

- ustawa o samorządzie powiatowym ,
10

- ustawa o samorządzie województwa
Przyznają

one

jednostkom

.

samorządu

terytorialnego

osobowość

publicznoprawną

i cywilnoprawną, a ich samodzielności zapewniają ochronę sądową. Zasady ustroju gminy,
powiatu i województwa są określone w ich statutach. Jednostki samorządu terytorialnego wykonują

5

Z. Duniewska, B. Jaworska-Debska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo
administracyjne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002, s. 128.
6
Art. 4 ust. 3 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985
r., Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607.
7
E. Ochendowski, Prawo administracyjne, część ogólna, Toruń 1998, s. 32.
8
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
9
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.
10
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.

8

zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, w tym celu mogą takŜe
tworzyć jednostki organizacyjne lub zawierać umowy z innymi podmiotami. Dla umoŜliwienia
realizacji nałoŜonych na JST zadań wyposaŜone zostały one w majątek oraz zagwarantowany im
został udział w dochodach publicznych.
Podstawową jednostką samorządu terytorialnego w Polsce jest gmina.

11

Wykonuje

ona wszystkie zadania samorządu terytorialnego niezastrzeŜone dla innych jednostek
(domniemanie kompetencji na rzecz gminy wprowadza art. 164, ust. 3 Konstytucji RP).
Zadaniami gminy są wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. Gminie zostało powierzone
zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, ustawa o samorządzie gminy zalicza do nich
przykładowe zadania własne:
−

zapewnienie ładu przestrzennego,

−

gospodarka nieruchomościami,

−

ochrona środowiska,

−

gospodarka wodna,

−

utrzymywanie gminnych dróg, ulic, mostów i placów oraz organizacja ruchu
drogowego,

−

zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych,

−

utrzymanie czystości i porządku,

−

utrzymanie

urządzeń

sanitarnych,

wysypisk

i

unieszkodliwienie

odpadów

komunalnych,
−

zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

−

lokalny transport zbiorowy,

−

ochrona zdrowia,

−

pomoc społeczna, w tym prowadzenie ośrodków i zakładów opiekuńczych,

−

gminne budownictwo mieszkaniowe,

−

prowadzenie szkół podstawowych i przedszkoli,

−

prowadzenie bibliotek gminnych i innych placówek kulturalnych,

−

utrzymywanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

−

prowadzenie targowisk i hal targowych,

−

utrzymywanie zieleni gminnej,

−

utrzymywanie cmentarzy,

−

porządek publiczny, ochrona przeciwpoŜarowa i przeciwpowodziowa,

−

utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń uŜyteczności publicznej,

−

zapewnienie opieki kobietom w ciąŜy,

−

promocja gminy,

11

Art. 16 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483. z
późn. zm.

9

−

współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz ze społecznościami lokalnymi
i regionalnymi innych państw.

12

Przez powiat naleŜy rozumieć lokalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie
terytorium. Powiat pełni funkcję uzupełniającą i wyrównawczą w stosunku do gmin w zakresie
realizowanych zadań. Zadania te mają charakter ponadgminny (zintegrowane ponadlokalnie) i nie
naruszają kompetencji podstawowej jednostki samorządu terytorialnego. Zadania powiatów
zostały określone w ustawie o samorządzie powiatowym, która zaliczyła do nich sprawy
z zakresu:
− edukacji publicznej,
− promocji i ochrony zdrowia,
− pomocy społecznej,
− polityki prorodzinnej,
− wspierania osób niepełnosprawnych,
− transportu zbiorowego i dróg publicznych,
− kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
− kultury fizycznej i turystyki,
− geodezji, kartografii i katastru,
− gospodarki nieruchomościami,
− administracji architektoniczno-budowlanej,
− gospodarki wodnej,
− ochrony środowiska i przyrody,
− rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
− porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
− ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposaŜenia i utrzymania powiatowego magazynu
przeciwpowodziowego,

przeciwpoŜarowej

i

zapobiegania

innym

nadzwyczajnym

zagroŜeniom Ŝycia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
− przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
− ochrony praw konsumenta,
− utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń uŜyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych,
− obronności,
− promocji powiatu,
13

− współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Do

zadań

publicznych

powiatu

naleŜy

równieŜ

zapewnienie

wykonywania

określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych słuŜb, inspekcji
i straŜy. Ustawy mogą określać inne zadania powiatu, a takŜe określać niektóre sprawy
12

Art. 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z
późn. zm.

13

10

naleŜące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej,
wykonywane przez powiat.
Województwo oznacza zarówno jednostkę samorządu terytorialnego, czyli regionalną
wspólnotę samorządową, którą z mocy prawa tworzą mieszkańcy województwa, jak i największą
jednostkę zasadniczego podziału terytorialnego Polski, dokonywanego w celu wykonywania
administracji publicznej. Województwo posiada kompetencje o zasięgu regionalnym, realizuje zadania
publiczne o charakterze wojewódzkim. Zakres działania samorządu województwa nie narusza
samodzielności powiatu i gminy. Z

uwagi

na

regionalne usytuowanie

województwa

w strukturze podziału terytorialnego kraju, jest ono właściwe do określania strategii rozwoju
województwa, uwzględniającej następujące cele:
-

pielęgnowanie

polskości

oraz

rozwój

i

kształtowanie

świadomości

narodowej,

obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a takŜe pielęgnowanie i rozwijanie toŜsamości
lokalnej,
- pobudzanie aktywności gospodarczej,
- podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa,
- zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu
potrzeb przyszłych pokoleń,
- kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

14

W związku z powyŜszym naleŜy stwierdzić, Ŝe osią działania samorządu województwa jest
rozwój gospodarczy, ekonomiczny i cywilizacyjny regionu, który ma słuŜyć podniesieniu
poziomu Ŝycia jego mieszkańców.

15

Realizacja tego celu następuje poprzez prowadzoną

politykę rozwoju regionalnego formułowaną w programach wojewódzkich.
Samorząd województwa wykonuje ponadto zadania w obszarze świadczenia usług
o charakterze wojewódzkim. Ustawa o samorządzie województwa zalicza do nich sprawy
w zakresie: edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyŜszego, promocji i ochrony
zdrowia,

kultury

i

ochrony

jej

dóbr,

pomocy

społecznej,

polityki

prorodzinnej,

modernizacji terenów wiejskich, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska,
gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, transportu zbiorowego i dróg
publicznych, kultury fizycznej i turystyki, ochrony praw konsumentów, obronności,
bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku
pracy. Ustawy mogą określać sprawy naleŜące do zakresu działania województwa jako
zadania z zakresu administracji rządowej.

14

Art. 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z
późn. zm.
15
M. Stec, Podział zadań i kompetencji w nowym ustroju terytorialnym Polski – kryteria i ich normatywna
realizacja. Nowy podział kompetencji i zadań w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym, Kancelaria
Prezesa rady Ministrów, styczeń-luty 1999, s. 71.
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Tab.1 Zadania jednostek samorządu terytorialnego
Gmina

Powiat

Województwo

1. Sprawy z zakresu infrastruktury
technicznej
2. Sprawy z zakresu infrastruktury
społecznej
3. Porządek i bezpieczeństwo publiczne
4. Ład przestrzenny i ekologiczny

1. Sprawy z zakresu ponadgminnej
1. Sprawy z zakresu infrastruktury
infrastruktury technicznej
technicznej i społecznej w wymiarze
2. Sprawy z zakresu ponadgminnej
wojewódzkim
infrastruktury społecznej
2. Pobudzanie aktywności gospodarczej i
3. Porządek i bezpieczeństwo publiczne w
konkurencyjności regionu
wymiarze ponadgminnym
3. Kształtowanie i utrzymanie ładu
4. Ład przestrzenny i ekologiczny w
przestrzennego
wymiarze ponadgminnym
4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i
5. Działalność organizatorska i
przyrodniczego
promocyjna
Źródło: opracowanie na podstawie Z. Niewiadomski, [w:] M. Kallas, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, G. Szpor, Prawo administracyjne.
Część ustrojowa, Warszawa 2002, s. 144.

Jednostki samorządu terytorialnego są samodzielne, co wynika z art. 16 ust.2 i art.
165 Konstytucji, a samodzielność ta podlega ochronie sądowej. Oznacza to, z jednej
strony, Ŝe jednostki samorządowe są niezaleŜne od organów administracji rządowej,
a w szczególności od wojewody. Z drugiej zaś, Ŝe poszczególne jednostki samorządowe
(gmina,

powiat,

województwo)

nie

są

sobie

hierarchicznie

16

podporządkowane.

W ramach chronionej samodzielności samorządu terytorialnego zawiera się:
- samodzielność w kształtowaniu ustroju wewnętrznego jednostek samorządu (art. 169
Konstytucji),
- samodzielność finansowa (art. 167 Konstytucji) - oznaczająca wykonywanie istotnych
zadań publicznych w zakresie gospodarki finansowej we własnym imieniu i na własną
odpowiedzialność w aspekcie dochodowym, wydatkowym, oraz realizowanie gospodarki
finansowej,
- samodzielność podatkowa (art. 168 Konstytucji), zgodnie z którą jednostki samorządu
terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie
określonym w ustawie,
- samodzielność majątkowa (art. 165 Konstytucji) - jednostki samorządu terytorialnego
mają osobowość prawną; przysługuje im prawo własności i inne prawa majątkowe,
- samodzielność publicznoprawna (art. 163 i 166 Konstytucji) oznaczająca samodzielne
17

wykonywanie zadań publicznych.

Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego nie jest bezwzględna, bowiem
zasada

demokratycznego

państwa

prawnego

zobowiązuje

samorząd

terytorialny

do działania w ramach jednego porządku prawnego. Skutkuje to wykonywaniem przez
samorząd

terytorialny zadań

w

formie

i

trybie

przewidzianym

prawem,

a

nad

prawidłowością tego procesu czuwa nadzór weryfikacyjny.

16
J. P. Tarno (red.), M. Sieniuc, J. Sulimierski, J. Wyporska, Samorzad terytorialny w Polsce, Wydawnictwo
Prawnicze Lexis-Nexis, Warszawa 2004, s.25.
17
B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Zakamycze, Kraków 2003, s. 15.
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1.2. Rodzaje podziałów terytorialnych państwa
W skład państwa oprócz organów centralnych wchodzą organy terenowe.
Podziałów terytorialnych dokonuje się w celu bardziej uporządkowanego i efektywnego
wykonywania zadań publicznych. MoŜna zakładać, Ŝe funkcjonowanie samodzielnych
jednostek terytorialnych mniejszych niŜ państwo, wyposaŜonych we własne organy
władzy umoŜliwia lepsze zrozumienie i zidentyfikowanie potrzeb społecznych i bardziej
racjonalne decyzje i przedsięwzięcia realizowane przez lokalnych włodarzy.
Kwestia właściwego podziału terytorialnego państwa jest bardzo skomplikowana.
Liczba stopni podziału terytorialnego, wielkość poszczególnych jednostek, liczba ich
ludności,

przebieg

granic

administracyjnych,

to

elementy,

których

odpowiednie

zaplanowanie i rozmieszczenie terytorialne powinno przyczynić się do właściwej obsługi
ludności przez administrację publiczną oraz ułatwić proces stymulowania rozwoju
lokalnego i regionalnego.
Podział terytorialny oznacza względnie trwałe rozczłonkowanie obszaru państwa
dokonywane za pomocą norm prawnych w celu określenia terytorialnych podstaw
18

działania jednostek organizacyjnych państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Podział terytorialny pełni rolę słuŜebną wobec administracji publicznej. Przy dokonywaniu
tego podziału zwykle brane są pod uwagę czynniki geograﬁczne, ekonomiczne,
kulturowe, urbanizacyjne itp., jednak zasadniczym czynnikiem kształtującym ten podział
jest realizacja funkcji administracji publicznej (ewentualnie funkcji innych podmiotów
publicznych). Dynamika administracji publicznej sprawia, Ŝe podział terytorialny moŜna
charakteryzować jako względnie trwały, gdyŜ ewoluuje on wraz ze zmianami sposobu
funkcjonowania administracji.
W praktyce funkcjonowania państwa i jego administracji występują trzy rodzaje
podziałów terytorialnych: zasadniczy podział terytorialny, pomocniczy podział terytorialny
i specjalny podział terytorialny.

Zasadniczy podział terytorialny

Współcześnie, kluczowe znaczenie dla przebiegu i organizacji procesu zarządzania
publicznego ma sposób zorganizowania administracji terenowej: lokalnej i regionalnej,
zakres jej zadań, uprawnień i kompetencji. Zasadniczy podział terytorialny jest tworzony
dla terenowych organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu
terytorialnego. Aktualnie jest to podział trójszczeblowy.
Obecnie obowiązujący zasadniczy podział terytorialny Polski, jest następstwem
postępującej decentralizacji władzy publicznej i ustanowienia nowych jednostek podziału
terytorialnego wyposaŜonych we własne organy władzy, własne zadania, finanse i mienie
18

J.P. Tarno, M. Sieniuć, J. Sulimierski, J. Wyporska, „Samorząd terytorialny w Polsce”, op.cit, s 20.

13

oraz osobowość prawną. Pierwszym krokiem w tym kierunku była reforma gminna
dokonana w 1990 roku. Wprowadziła ona na podstawowym szczeblu terytorialnej
organizacji kraju układ administracji samorządowej z atrybutami pełnej samodzielności
prawnej, majątkowej, samodzielnym budŜetem i niezaleŜnymi źródłami dochodów.

19

Jednocześnie do obowiązującej w tym okresie Konstytucji z 1952 r. wprowadzono
przepis

uznający

samorząd

terytorialny

za

podstawową

formę

organizacji

Ŝycia

publicznego w gminie. RównieŜ „mała konstytucja”, czyli ustawa konstytucyjna z 17
października

1992

r.

o

wzajemnych

stosunkach

między

władzą

ustawodawczą

i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym zawierała w
rozdziale

V

szereg

przepisów

określających

ustrój

restytuowanego

samorządu

terytorialnego na poziomie gminnym. Jednostkom samorządu terytorialnego przyznano
osobowość prawną i wyposaŜono je w mienie komunalne, dokonano podziału ich zadań
na własne i zlecone, prawnie zagwarantowano moŜliwość przeprowadzenia referendum
lokalnego. Zgodnie z treścią „małej konstytucji”, za podstawową jednostkę samorządu
terytorialnego uznana została gmina. Dokument ten dopuszczał równieŜ moŜliwość
wprowadzenia w drodze ustawy innych jednostek samorządu terytorialnego.

20

Drugi etap reformy administracyjnej nastąpił w 1998 roku. Przyjęto wówczas
pakiet ustaw zmieniających organizację terytorialną Polski i wyodrębniającą samorząd
terytorialny

na

poziomie

powiatu

i

województwa.

Nowy,

trójstopniowy

podział

administracyjny kraju na gminy, powiaty i województwa, ostatecznie wszedł w Ŝycie
1 stycznia 1999 roku, na mocy przepisów ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu
zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. nr 96, poz. 603).
Ustawa ta wprowadziła: 16 województw, 308 powiatów ziemskich i 65 miast
na prawach powiatu – powiatów grodzkich (miasto przejmuje kompetencje i zadania
powiatu, mienie oraz środki na realizację tych zadań; nie są wyłaniane odrębne władze
dla powiatu, obowiązki sprawują władze miasta) oraz 2489 gmin.
W przeciwieństwie do ustalonej w roku 1998 liczby województw - liczba powiatów,
miast na prawach powiatu oraz gmin ulegała od tamtego czasu zmianom. Tworzenie,
łączenie, dzielenie i znoszenie powiatów oraz ustalanie ich granic, a takŜe ustalanie
i zmiana nazwy powiatów oraz siedziby ich władz naleŜą do kompetencji Rady Ministrów
i dokonywane są w drodze rozporządzenia. Zmiana granic powiatu powinna być dokonana
w sposób zapewniający powiatowi terytorium moŜliwie jednorodne ze względu na układ
osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz
zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych. RównieŜ

tworzenie,

łączenie,

dzielenie i znoszenie gmin oraz ustalanie ich granic dokonuje się w drodze rozporządzenia

19
J. Gąciarz, Organizacja i zasady działania administracji publicznej w Polsce, (W:) Hausner J. (red),
Administracja publiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 199.
20
S. Dudzik, Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka prawna, Kantor Wydawniczy
Zakamycze 1998, s. 20-21.
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Rady Ministrów. W tym samym trybie nadany moŜe być gminie status miasta oraz
ustalone jego granice. TakŜe w drodze rozporządzenia Rada Ministrów ustala i zmienia
nazwy gmin oraz siedziby ich władz. Z kolei nadanie gminie lub miejscowości statusu
miasta, ustalenie jego granic i

ich

zmiana

muszą

być dokonywane w

sposób

uwzględniający infrastrukturę społeczną i techniczną oraz układ urbanistyczny i charakter
zabudowy. Szczegółowe informacje na temat obowiązującego podziału terytorialno –
administracyjnego prezentuje poniŜsza tabela 2.

Tab. 2. Wykaz jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stan na dzień 1
stycznia 2009 roku
Jednostki podziału terytorialnego
Wyszczególnienie

POLSKA

Miasta

gminy

miasta na
w tym w gminach
ogółem
prawach powiatu ogółem miejskie wiejskie miejskomiejsko-wiejskich
wiejskie

powiaty
314

65

2478

306

1581

591

897

591

Dolnośląskie

26

3

169

36

78

55

91

55

Kujawsko-pomorskie

19

4

144

17

92

35

52

35

Lubelskie

20

4

213

20

172

21

41

21

Lubuskie

12

2

83

9

41

33

42

33

Łódzkie

21

3

177

18

134

25

43

25

Małopolskie

19

3

182

14

123

45

59

45

Mazowieckie

37

5

314

35

229

50

85

50

Opolskie

11

1

71

3

36

32

35

32

Podkarpackie

21

4

159

16

112

31

47

31

Podlaskie

14

3

118

13

80

25

38

25

Pomorskie

16

4

123

25

81

17

42

17

Śląskie

17

19

167

49

96

22

71

22

Świętokrzyskie

13

1

102

5

71

26

31

26

Warmińsko-mazurskie

19

2

116

16

67

33

49

33

Wielkopolskie

31

4

226

19

117

90

109

90

Zachodniopomorskie

18

3

114

11

52

51

62

51

Źródło: Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju TERYT
http://www.stat.gov.pl/bip/36_PLK_HTML.htm

Zagadnienia zasadniczego podziału terytorialnego zostały zawarte równieŜ w
Konstytucji

RP

z

1997

r.

Artykuł

15

ust.

1-2

Konstytucji

wprowadza

zasadę

decentralizacji władzy publicznej. Równocześnie Konstytucja stanowi, Ŝe zasadniczy
podział terytorialny państwa, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe,
zapewniać powinien jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań publicznych.
Konstytucja z 1997 r. poświęciła zagadnieniu samorządu terytorialnego takŜe rozdział VII
(art.163-172). Według art. 164 Konstytucji RP podstawową jednostką samorządu
terytorialnego jest gmina, artykuł ten zakłada równieŜ domniemanie zadań i kompetencji
gminy w obrębie samorządu terytorialnego: „gmina wykonuje wszystkie zadania
samorządu

terytorialnego

niezastrzeŜone

dla

innych

jednostek

samorządu

terytorialnego”.

15

Podział pomocniczy
Podział pomocniczy jest dokonywany dla organów o charakterze niesamodzielnym
i pomocniczym w stosunku do organów o znaczeniu zasadniczym.

21

Podział ten pełni rolę

uzupełniającą w stosunku do podziału podstawowego, gdyŜ w jego obszarze powinny być
realizowane te zadania, których wykonanie w ramach podziału zasadniczego jest
nieracjonalne.

Tworzenie

jednostek

pomocniczych

przez

gminy,

a

tym

samym

wprowadzanie podziału pomocniczego, ma charakter fakultatywny. Ustawodawca nie
przesądza równieŜ o zakresie, w jakim gminy mogą skorzystać z uprawnienia do
tworzenia jednostek pomocniczych.
Do

jednostek

pomocniczych

gminy

zaliczamy

sołectwa,

osiedla,

dzielnice.

Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy w drodze uchwały po przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkańcami lub z inicjatywy mieszkańców. Zasady tworzenia, łączenia,
podziału i znoszenia jednostek pomocniczych określa statut gminy.
Zakres działania i organizację jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym
statutem po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Rada gminy ustala równieŜ
zasady

przekazywania

jednostkom

pomocniczym

składników

mienia

komunalnego

do korzystania oraz zasady przekazywania środków budŜetowych na realizację zadań
jednostki. Dopuszczalne jest równieŜ powołanie jednostki niŜszego rzędu w ramach
jednostki pomocniczej, o ile statut podstawowej jednostki pomocniczej uwzględnia taką
ewentualność. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:
•

nazwę i obszar jednostki pomocniczej,

•

zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,

•

organizację i zadania organów jednostki pomocniczej,

•

zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,

•

zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów
22

jednostki pomocniczej.

Sołectwo jest jednostką pomocniczą na obszarach wiejskich. Organem uchwałodawczym
w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys.

23

Działalność sołtysa

wspomaga rada sołecka. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu
tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych
mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Sołtys korzysta z ochrony prawnej
przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
Dzielnice i osiedla tworzone są w miastach. Organem uchwałodawczym w dzielnicy
(osiedlu) jest rada, natomiast funkcję organu wykonawczego pełni zarząd dzielnicy

21
E.J. Nowacka, samorząd terytorialny w administracji publicznej, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa
1997, s.65
22
Art. 35, 36, 37 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. Z 2001 r., Nr 142, poz. 1591
z póź. zm.
23
K. Pająk, „Samorząd terytorialny i jego wewnętrzna transformacja”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
2007, s.29
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(osiedla). Na czele zarządu stoi przewodniczący, który korzysta z ochrony prawnej
przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Statut osiedla moŜe ustalić, Ŝe w osiedlu
organem uchwałodawczym jest ogólne zebranie mieszkańców, które powołuje zarząd
osiedla w drodze tajnych i bezpośrednich wyborów.
Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej moŜe uczestniczyć
w pracach rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy, bez prawa udziału
w

głosowaniu.

Przewodniczący

rady

gminy

jest

kaŜdorazowo

zobowiązany

do zawiadamiania, na takich samych zasadach jak radnych, przewodniczącego organu
wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji rady gminy. Rada gminy moŜe ustanowić
zasady, na jakich przewodniczącemu lub członkom organu wykonawczego jednostki
pomocniczej (oraz członkom rady jednostki pomocniczej) będzie przysługiwała dieta
i zwrot kosztów podróŜy słuŜbowej.

Terytorialny podział specjalny
Podziały specjalne dokonywane są z reguły na potrzeby określonych struktur
administracji publicznej (np. sądy, prokuratura, lasy państwowe). Przeprowadzane
są głównie z uwagi na specyfikę rządowej administracji niezespolonej, dla której
zasadniczy podział terytorialny nie zawsze okazuje się wystarczający.

24

Podstawy prawne

podziałów specjalnych zawarte są przede wszystkim w ustawach regulujących ustrój
poszczególnych

struktur

administracji

rządowej.

NaleŜy

zauwaŜyć,

Ŝe

jakkolwiek

większość przypadków podziałów terytorialnych specjalnych ustanawianych jest na
potrzeby administracji publicznej, to jednak podziały specjalne tworzone są równieŜ na
uŜytek

podmiotów

nienaleŜących

do

administracji

publicznej

(np.

dla

systemu

sądownictwa).

Klasyfikacja NUTS
Nomenklatura

Jednostek

Terytorialnych

do

Celów

Statystycznych

(NTS)

opracowana została na podstawie europejskiej Nomenclature of Territorial Units for
25

Statistics (NUTS) obowiązującej w krajach Unii Europejskiej.

Nomenklatura NUTS ma

zastosowanie w procesie zbierania, harmonizacji i udostępniania danych statystyk
regionalnych
rachunków

krajów

Unii

ekonomicznych,

Europejskiej.

Stanowi

podstawę

rozwoju

regionalnej

statystyki

rolnictwa

oraz

regionalnych

innych

dziedzin

statystyki regionalnej.
Nomenklatura NUTS słuŜy równieŜ kształtowaniu regionalnych polityk krajów Unii
i jest niezbędna do przeprowadzania analiz stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego

24
E. Knosala, „Zarys nauki administracji”, Seria Akademicka, Wyd. II, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2006,
s.103
25
M. Niziołek, Problemy ustroju aglomeracji miejskich, Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, s.36.
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regionów pod kątem oceny zróŜnicowań regionalnych i opracowywania programów
rozwoju regionalnego.
Klasyfikacja NUTS została stworzona i jest rozwijana według następujących zasad:
1. uwzględnianie

podziałów

instytucjonalnych

(regionów

normatywnych)

obowiązujących w krajach członkowskich UE,
2. uwzględnianie ogólnych jednostek geograficznych,
3. hierarchiczna, pięciopoziomowa klasyfikacja jednostek NUTS.

26

Granice regionów normatywnych są określone zgodnie z zadaniami przypisanymi
władzom regionalnym i lokalnym oraz z wielkością zaludnienia niezbędną do realizacji
tych zadań. Niekiedy o delimitacji regionów decydują względy historyczne, które
uzasadniają

specyfikę

danego

terytorium.

Regiony

normatywne

najczęściej

mają

określone obowiązującym prawem miejsce w strukturze administracyjnej kraju - są one
precyzyjnie zakreślone przestrzennie i powszechnie znane, a ponadto są obszarami
funkcjonowania władz, zwłaszcza odnośnie do prowadzenia polityki regionalnej.
Przeciwieństwem regionów normatywnych są regiony analityczne (funkcjonalne)
definiowane

stosownie

do

potrzeb

prowadzonych

analiz.

Obejmują

one

obszary

delimitowane według kryteriów geograficznych (np. rodzaju gleby) czy teŜ społecznoekonomicznych. Z powodów dostępności danych i wdraŜania w Ŝycie regionalnych polityk,
klasyfikacja

NUTS

opiera

się

przede

wszystkim

na

podziałach

instytucjonalnych

(regionach normatywnych) obowiązujących w krajach członkowskich UE.

27

W tab.3

przedstawiono jednostki klasyfikacji NUTS w Polsce.
Klasyfikacja NUTS dzieli kraje naleŜące do Unii na terytorialne, hierarchicznie
zazębiające się jednostki. Kraje członkowskie Unii określono jako jednostki NUTS 0.

Tab.3. Jednostki klasyfikacji NUTS w Polsce
Poziom regionalny

Poziom lokalny

NUTS 1 - makroregiony,

NUTS 4 – powiaty

NUTS 2 – województwa

NUTS 5 – gminy

NUTS 3 – podregiony

Źródło: Opracowanie własne.

Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) dzieli
Polskę na terytorialne, powiązane jednostki na 5 poziomach, z czego: 3 określono jako
poziomy regionalne, 2 określono jako poziomy lokalne.

26
M. Dziubińska Michalewicz, Sposób określania kryterium NUTS na danym obszarze statystycznym, Informacja
nr 723, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/i-723.htm, stan na grudzień 2009 r.
27
TamŜe
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1.3. Władze jednostek samorządu terytorialnego
W

procesie

terytorialnego

wykonywania

kluczowa

rola

zadań

przypada

powierzonych

organom

jednostkom

władzy

publicznej

samorządu
tj.

organom

stanowiąco-kontrolnym i wykonawczym. Istnienie organów władzy publicznej szczebla
lokalnego znalazło swoje umocowanie w Konstytucji RP, ustawach odnoszących się do
właściwych jednostek samorządu terytorialnego, jak i w Europejskiej Karcie Samorządu
Lokalnego, która wskazuje na prawo społeczności lokalnych do zarządzania sprawami
publicznymi poprzez właściwe organy. Adresatem norm kompetencyjnych są mieszkańcy
gmin,

powiatów

rozstrzygnięć

w

oraz

województw.

głosowaniu

Zostali

powszechnym

oni

–

upowaŜnieni

wybory

i

do

referendum

podejmowania
(demokracja

bezpośrednia) lub za pośrednictwem organów tych jednostek (demokracja pośrednia przedstawicielska). Rozstrzygnięcia mieszkańców dotyczyć mogą wszystkich spraw
lokalnych czy regionalnych naleŜących do zakresu działania gminy, powiatu czy
województwa i niezastrzeŜonych ustawowo do wyłącznej kompetencji innych podmiotów.
Prawo organów jednostek samorządu terytorialnego do sprawowania władzy publicznej
pochodzi z nadania i moŜe być ono cofnięte.
Referendum

jest

waŜnym

sposobem

decydowania

mieszkańców,

usankcjonowanym Konstytucją RP w art. 170. Swoje umocowanie znajduje równieŜ
w

ustawie

o

referendum

lokalnym28.

Ma

ono

charakter

rozstrzygający,

a

nie

opiniodawczy. Poprzez referendum członkowie wspólnot wyraŜają swoją wolę co do spraw
dotyczących ich wspólnoty. WyróŜnia się dwa rodzaje referendów. Pierwsze z nich
obligatoryjne organizowane jest w sprawach samoopodatkowania się mieszkańców na
cele

publiczne

oraz

w

sprawach

odwołania

organu

samorządu

terytorialnego

pochodzącego z wyborów bezpośrednich. Jest to bardzo waŜne uprawnienie, daje ono
bowiem szansą odwołania przed upływem kadencji organów stanowiąco-kontrolnych
gminy, powiatu i województwa samorządowego. Odwołanie ta drogą dotyczy równieŜ
organu wykonawczego na poziomie gminy, przy czy w tym wypadku referendum moŜe
być przeprowadzone z inicjatywy rady gminy. Drugie, ma charakter fakultatywny i moŜe
być przeprowadzone w kaŜdej innej sprawie dotyczącej wspólnoty samorządowej,
mieszczącej

się

w

zakresie

zadań

i

kompetencji

organów

danej

jednostki

29

samorządowej .
Kolejnym przejawem demokracji bezpośredniej są wybory powszechne, poprzez
które wyłaniane są organy stanowiąco-kontrolne wszystkich jednostek samorządu
terytorialnego oraz od 2002 r. organ wykonawczy na poziomie gminy. Zasady i tryb
przeprowadzania wyborów do rad i sejmiku województwa określa ustawa z dnia 16 lipca
28

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, Dz. U. z 2000 Nr 88, poz. 985 z późn. zm.
Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szalowska, Prawo administracyjne
pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002, s. 84.
29
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1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw30,
a w przypadku wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta ustawa z dnia 20 czerwca
2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.31 Organy
wykonawcze powiatu i samorządu województwa

wyłaniane są w wyniku wyborów

pośrednich, czyli w drodze decyzji rad i sejmików tych jednostek.
Organy władzy publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego ponoszą pełną
odpowiedzialność za bieg spraw publicznych naleŜących do ich ustawowej właściwości.
Ich działanie musi uwzględniać następujące zasady:
−

legalizmu, czyli postępowania zgodnie z obowiązującym prawem i w granicach
prawa,

−

praworządności wyraŜonej zakazem subdelegowania kompetencji na inne organy
bez wyraźnego ustawowego upowaŜnienie oraz zakazem przekraczania granic
ustawowego upowaŜnienia,

−

ścisłej

interpretacji

przepisów

przyznających

kompetencje

(kompetencji

do podejmowania działań w formach jednostronnych i władczych nie moŜna
domniemywać)32.

1. Gmina
Zgodnie z art. 11a ustawy o samorządzie gminnym organami gminy są: rada gminy oraz
wójt, burmistrz, prezydent miasta33. Ich działalność jest jawna, chyba Ŝe ograniczenie
jawności wynikać będzie wyłącznie z innych ustaw. Jawność działania organów gminy
obejmuje prawo obywateli do:
−

uzyskiwania informacji,

−

wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji

−

dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym
protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady.
Rada

gminy

wybiera

ze

swojego

grona

przewodniczącego

i

1-3

wiceprzewodniczących. Przewodniczący rady pełni jedynie funkcje porządkowe. Jego
zadaniem jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie jej obrad. MoŜe
on wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczących. Przewodniczący
i wiceprzewodniczący wybierani są bezwzględną ilością głosów w obecności co najmniej
połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Odwołanie następuje natomiast
na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu rady gminy34.

30
Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Dz.
U. z 2003 r., Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.
31
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta Dz. U. z
2002 r., Nr 113, poz. 984 z późn. zm.
32
A. Korzeniowska (red.), ABC samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź 2004,
s. 40-41.
33
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
34
TamŜe, art. 19.
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Wszelkie decyzje i rozstrzygnięcia rada podejmuje na sesjach zwoływanych przez
przewodniczącego

w

miarę

potrzeb,

nie

rzadziej

jednak

niŜ

raz

na

kwartał.

Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
Sesje

rady

mają

dwojaki

charakter:

zwyczajnych

sesji

zwoływanych

przez

przewodniczącego oraz sesji nadzwyczajnych zwoływanych przez przewodniczącego na
wniosek wójta, burmistrza, prezydenta miasta, lub co najmniej ¼ składu rady w ciągu
siedmiu dniu od złoŜenia wniosku w tej sprawie35. KaŜda podjęta przez radę decyzja
w formie uchwały podlega ocenie, zgodnie z kryterium zgodności z prawem, organów
nadzoru

tj.

wojewodzie

i

regionalnej

izbie

obrachunkowej

w

zakresie

spraw

finansowych36.
Rada gminy podejmuje najwaŜniejsze decyzje dotyczące spraw mieszczących się
w zakresie działania gminy i nie są zastrzeŜone przez inne ustawy. Kompetencje rady
gminy są wyłącznie dla niej zastrzeŜone i nie mogą być wykonywane przez inne organy.
Do wyłącznej właściwości rady gminy naleŜą37:
1. uchwalanie statutu gminy,
2. ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz
przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3. powoływanie i odwoływanie, na wniosek wójta, skarbnika gminy, który jest
głównym księgowym budŜetu,
4. uchwalanie budŜetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budŜetu
oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium
z tego tytułu,
5. uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6. uchwalanie programów gospodarczych,
7. ustalanie
im

zakresu

składników

działania

jednostek

mienia do korzystania

pomocniczych,
oraz

zasad

zasad

przekazywania

przekazywania

środków

budŜetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat,
9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres
zwykłego zarządu, dotyczących:
a. zasad nabywania, zbywania i obciąŜania nieruchomości oraz ich wydzierŜawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dłuŜszy niŜ 3 lata lub na czas nieoznaczony,
o ile ustawy szczegółowe nie stanowią inaczej,
b. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez
wójta,
35
36
37

TamŜe, art. 20.
TamŜe, art. 85, 86.
TamŜe, art. 18.
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c. zaciągania długoterminowych poŜyczek i kredytów,
d.

ustalania

maksymalnej

wysokości

poŜyczek

i

kredytów

krótkoterminowych

zaciąganych przez wójta w roku budŜetowym,
e.

zobowiązań

w

zakresie

podejmowania

inwestycji

i

remontów

o

wartości

przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez rade gminy,
f. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania 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 wyposaŜania ich w majątek,
i. ustalania maksymalnej wysokości poŜyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku
budŜetowym,
10. określenie

wysokości

sumy,

do

której

wójt

moŜe

samodzielnie

zadań

zleconych

zaciągać

zobowiązania,
11. podejmowanie

uchwał

w

sprawie

przyjęcia

z

zakresu

administracji rządowej,
12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania ze społecznościami lokalnymi
i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń
społeczności lokalnych i regionalnych,
13. podejmowanie uchwał w sprawie herbu gminy, nazw ulic i placów będących
drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych, a takŜe wznoszenia pomników,
14. nadawania honorowego obywatelstwa gminy,
15. stanowienie w innych sprawach zastrzeŜonych ustawami do kompetencji rady
gminy.
Rada gminy kontroluje równieŜ działalność wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy poprzez
komisje rewizyjną, która jako jedyna jest komisją obligatoryjną. Praca komisji skupia się
na opiniowaniu wykonania budŜetu i występowaniu z wnioskiem do rady w sprawie
udzielenia lub teŜ nieudzielenia absolutorium wójtowi (wniosek w sprawie absolutorium
podlega

zaopiniowaniu

przez

regionalną

izbę

obrachunkową).

Komisja

rewizyjna

wykonuje równieŜ inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli, przy czym nie
mogą zastać naruszone uprawnienia kontrolne innych powołanych przez rade komisji38.
W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów,
z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady.
W pracach rady gminy istotną rolę pełnią takŜe inne stałe (działające przez cały
okres trwania rady) bądź teŜ doraźne (powołane specjalnie na określony czas
do realizacji konkretnego zadania) komisje, powoływane do pełnienia określonych zadań.
38

TamŜe, art. 18a.
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Komisje podlegają radzie, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania ze swojej
działalności. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami,
przy czym nie mają oni prawa udziału w głosowaniu.
Organem wykonawczym w gminie jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Ustawa
o

bezpośrednim

wyborze

wójta,

burmistrza

i

prezydenta

miasta39

przekształciła

funkcjonujący do 2002 r. kolegialny organ wykonawczy w gminie jakim był zarząd gminy
w organ monokratyczny (jednoosobowy) jakim jest wójt (burmistrz, prezydent miasta)40.
Funkcji organu wykonawczego w gminie nie moŜe pełnić osoba, która nie jest
obywatelem polskim. Prawo przystępowania do wyborów posiada wójta danej gminy
posiada kaŜdy obywatel Polski, mający prawo do wyboru rady gminy w tej samej gminie.
Kandydatem moŜe być osoba, która ukończyła 25 lat i nie kandyduje na stanowisko
wójta w innej gminie. Ustawodawca nie wprowadził ograniczenia wynikającego z miejsca
zamieszkania kandydata, który nie musi zamieszkiwać gminy, w której kandyduje41.
Wójtem staje się ta osoba, która uzyska ponad połowę waŜnie oddanych głosów.
W przypadku kiedy taka sytuacja nie zaistnieje organizowane są kolejne wybory
dokładnie po upływie czternastu dni od pierwszego głosowania. W kolejnych wyborach
udział bierze dwóch kandydatów z największą liczbą głosów, a wójtem zostaje ten który
otrzyma najwięcej głosów w drugim głosowaniu. Objęcie obowiązków przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) następuje z chwilą złoŜenia wobec rady gminy
ślubowania.
Wygaśniecie mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) następuje wskutek:
−

odmowy złoŜenia ślubowania,

−

pisemnego zrzeczenia się mandatu,

−

utraty

prawa

wybieralności

lub

braku

tego

prawa

w

dniu

wyborów,

naruszenia ustawowych zakazów łączenia funkcji wójta z innymi funkcjami,
prowadzeniem działalności gospodarczej na własny rachunek,
−

prawomocnego skazującego wyroku sądu skazującego za przestępstwa umyślne,

−

orzeczenia trwałej niezdolności do pracy,

−

śmierci,

−

odwołania w drodze referendum (podjęcie inicjatywy przeprowadzenia referendum
w sprawie odwołania wójta następuje między innymi w momencie nieudzielenia
absolutorium przez radę),

−

zmian w podziale terytorialnym,

39

Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.
Burmistrz jest organem wykonawczym w gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście połoŜonym
na terytorium tej gminy. W miastach powyŜej 100 000 mieszkańców organem wykonawczym jest prezydent
miasta. Dotyczy to równieŜ miast, w których do dnia wejścia w Ŝycie ustawy, prezydent miasta był organem
wykonawczo- zarządzającym.
41
Ustawa z dnia 2 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, Dz. U. z
2002 r. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.
40
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−

przez Prezesa Rady Ministrów będącego jednym z organów nadzoru działalności
samorządu terytorialnego42.
Organ wykonawczy gminy w obecnym kształcie pełni jednoosobowo funkcję

zarządu. Zmiana charakteru organu wykonawczego gminy nie pociągnęła za sobą
zasadniczych zmian kompetencyjnych. Zapis ustawy o samorządzie gminnym wskazuje,
iŜ wykonuje on uchwały rady i zadania gminy przewidziane przepisami, odpowiadając
w szczególności za43:
1. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2. określenie sposobu wykonywania uchwał rady gminy,
3. gospodarowanie mieniem komunalnym,
4. wykonywanie budŜetu,
5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Ponadto,

wójt

kieruje

bieŜącymi

sprawami

gminy

oraz

reprezentuje

ją

na zewnątrz, opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i
odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. W realizacji zadań własnych gminy wójt
podlega wyłącznie radzie gminy. Utrzymana została równieŜ regulacja prawna czyniąca
z wójta (burmistrza, prezydenta miasta) organ administracji publicznej wydający decyzje
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Organ ten moŜe równieŜ
upowaŜnić swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania tego
rodzaju decyzji w jego imieniu. Po likwidacji zarządu gminy wzmocnieniu uległ status
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako organu wykonawczego i organu wydającego
decyzje z zakresu administracji publicznej44.
Wójt w drodze zarządzenia moŜe powołać i odwołać swojego zastępcę bądź
zastępców. Ustawodawca wprowadził jednak tutaj pewne ograniczenia co do liczby
zastępców, a jako kryterium przyjął liczbę mieszkańców. Zgodnie z art. 26a ustawy
o samorządzie gminnym liczba zastępców nie moŜe być większa niŜ:
−

jeden w gminach do 20 000 mieszkańców,

−

dwóch w gminach do 100 000 mieszkańców,

−

trzech w gminach do 200 000 mieszkańców,

−

czterech w gminach powyŜej 200 000 mieszkańców.

Na wójta i jego zastępców nałoŜone zostały równieŜ określone ograniczenia, a mianowicie
nie mogą oni łączyć wykonywanych przez siebie funkcji z:
1. funkcją wójta lub jego zastępcy w innej gminie,
2. członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym gminie,
w której jest wójtem lub zastępcą wójta,
3. zatrudnieniem w administracji rządowej,
42
43
44

A. Korzeniowska (red.), ABC... op. cit., s. 58.
Art. 30 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym... op. cit.
K. Podgórski, Nowy kształt organów wykonawczych gmin, „Samorząd Terytorialny” Nr 10, 2002, s. 3.
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4. mandatem posła lub senatora.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) kieruje bieŜącymi sprawami gminy oraz
reprezentuje ja na zewnątrz. Swoje zadania wykonuje przy pomocy urzędu gminy, który
funkcjonuje

na

podstawie

regulaminu

organizacyjnego

nadawanego

w

drodze

zarządzenia. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest jednocześnie kierownikiem urzędu
i jako taki wykonuje uprawnienia zwierzchnika słuŜbowego wobec pracowników urzędu
oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Organizacje wewnętrzną oraz
tryb pracy organów gminy określa statut gminy.

2. Powiat
Na szczeblu powiatowym organami są: rada powiatu jako organ stanowiącokontrolny oraz zarząd powiatu. Działalność organów powiatu, podobnie jak miało
to miejsce w przypadku gminy, jest jawna i dotyczy tych samych aspektów. Kadencja
rady powiatu trwa 4 lata, a jej liczebność wynosi 15 radnych w powiatach liczących do 40
000 mieszkańców oraz po dwóch na kaŜde kolejne rozpoczęte 20 000 mieszkańców, nie
więcej jednak niŜ dwudziestu dziewięciu radnych45. Rada powiatu wybiera ze swojego
grona przewodniczącego i 1-2 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
Odwołanie przewodniczącego i jego zastępców następuje na wniosek co najmniej ¼
ustawowego składu rady powiatu.
Przewodniczący rady bądź teŜ wiceprzewodniczący nie mogą wchodzić w skład
zarządu powiatu. Przewodniczący rady powiatu równieŜ pełni jedynie zadania polegające
na organizowaniu pracy rady oraz prowadzeniu jej sesji. Rada powiatu obraduje na
sesjach zwoływanych przez przewodniczącego. Ustawodawca takŜe w przypadku tej
jednostki samorządu terytorialnego nie określił dokładnie częstotliwości posiedzeń rady,
z zastrzeŜeniem, Ŝe nie mogą one odbywać się rzadziej niŜ raz na kwartał. Na wniosek
zarządu lub co najmniej ¼ ustawowego składu rady powiatu przewodniczący obowiązany
jest zwołać sesje na dzień przypadający w ciągu 7 dniu od dnia złoŜenia wniosku. Do
zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
Rada stanowi akty prawa miejscowego w formie uchwały. Uchwały rady i zarządy
powiatu

zapadają

zwykła

większością

głosów

w

obecności

co

najmniej

połowy

ustawowego składu rady (zarządu) w głosowaniu jawnym. Odrzucenie w głosowaniu
uchwały o udzieleniu absolutorium równoznaczne jest ze złoŜeniem wniosku o odwołanie
zarządu. Przewodniczący po

uchwaleniu uchwał podpisuje je i kieruje do publikacji.

Starosta natomiast zobowiązany jest do przedłoŜenia wojewodzie, jako organowi
nadzoru, uchwał rady w ciągu 7 dni od ich podjęcia. Uchwała budŜetowa, uchwała

45

Art. 9 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz. U. Z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z
późn. zm.
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w sprawie absolutorium dla zarządu oraz inne uchwały dotyczące spraw finansowych
powiatu przekazywane są do regionalnej izby obrachunkowej46. Do wyłącznej właściwości
rady powiatu naleŜy stanowienie prawa, w tym statutu powiatu oraz47:
1. wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
2. powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu będącego
głównym księgowym budŜetu powiatu,
3. stanowienie

o

kierunkach

działania

zarządu

powiatu

oraz

rozpatrywanie

sprawozdań z jego działalności, w tym równieŜ finansowej,
4. uchwalanie budŜetu powiatu,
5. rozpatrywanie sprawozdania z wykonywania budŜetu oraz podejmowanie uchwały
w sprawie udzielenie lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu,
6. podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat,
7. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
a. zasad nabywania, zbywania i obciąŜania nieruchomości oraz ich wydzierŜawiania
lub wynajmowania na czas oznaczony i nieoznaczony,
b. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

c. zaciągania długoterminowych poŜyczek i kredytów,
d.

ustalania

maksymalnej

wysokości

poŜyczek

i

kredytów

krótkoterminowych

zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości poŜyczek i poręczeń udzielanych
przez zarząd w roku budŜetowym,
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 występowania z nich oraz
określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów
i akcji,
h. współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeŜeli związane jest to z koniecznością
wydzielenia majątku,
i. tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposaŜania ich
w majątek,
8. określanie wysokości sumy, do której zarząd moŜe samodzielnie zaciągać
zobowiązania,
9. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi
innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności
lokalnych,

46
47

TamŜe, art. 78.
TamŜe, art. 12.
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10. uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
11. uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji
lokalnego rynku pracy,
12. dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego i zabezpieczenia
przeciwpowodziowego powiatu,
13. podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
14. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
i studentów,
15. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeŜonych ustawami do kompetencji
rady powiatu.
Działalność zarządu powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych podlega
kontroli ze strony rady powiatu. W tym celu powoływana jest komisja rewizyjna, w skład
której

wchodzą

radni,

w

tym

przedstawiciele

wszystkich

klubów,

z

wyjątkiem

przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących oraz radnych będących członkami
zarządu. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budŜetu powiatu, występuje z wnioskiem
do rady o udzielenie lub tez nieudzielenie absolutorium zarządowi powiatu. W przypadku
powiatu wniosek w sprawie absolutorium musi być równieŜ zaopiniowany przez
regionalna

izbę

obrachunkową.

Komisja

wykonuje

takŜe

inne

zadania

zlecone

nienaruszające uprawnień kontrolnych innych komisji. Rada powiatu posiada uprawnienia
do powoływania ze swojego grona stałych i doraźnych komisji. Wszystkie z komisji
podlegają radzie powiatu w całym zakresie swojej działalności.
Nie zmieniono natomiast pozycji prawnej i kompetencji organów wykonawczych
w powiecie. Organ wykonawczy w powiecie jakim jest zarząd powiatu upowaŜniony został
do podejmowania stosownych działań w zakresie:
1. przygotowywania projektów uchwał rady,
2. wykonywania uchwał rady,
3. gospodarowania mieniem powiatu,
4. zatrudniania i zwalniania kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
Ponadto, starosta wskazany został do:
−

kierowania bieŜącymi sprawami powiatu,

−

reprezentowania powiatu na zewnątrz,

−

kierowania starostwem powiatowym wraz z pełnieniem funkcji zwierzchnika
słuŜbowego pracowników,

−

wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach.

Ustawodawca nałoŜył na starostę takŜe obowiązek przygotowywania planu operacyjnego
ochrony przed powodzią w razie zaistnienia niebezpieczeństwa wraz z ogłoszeniem
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i odwołaniem pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego. Starosta z faktu, iŜ jest
zwierzchnikiem powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy:
−

powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek w uzgodnieniu z wojewodą oraz
wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,

−

zatwierdza programy ich działania,

−

uzgadnia wspólne działania tych jednostek na obszarze powiatu, a w sytuacji
szczególnej kieruje wspólnymi działaniami,

−

zaleca kontrolę.

W realizacji swoich zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.
Konstrukcja organu wykonawczego na poziomie powiatu w zasadniczy sposób
odbiega od rozwiązań przyjętych na poziomie gminy. Zarząd powiatu wybierany jest
przez radę w liczbie od 3 do 5 osób, w tym starostę i wicestarostę. Liczbę członków
zarządu określa rada powiatu w statucie. Starosta wybierany jest bezwzględną ilością
głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Na wniosek starosty, zwykła
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, wybierani
są przez radę wicestarosta oraz pozostali członkowie rady. Członkiem zarządu powiatu
nie moŜe być osoba, która nie jest obywatelem polskim. Członkostwa w zarządzie
powiatu nie moŜna łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu
terytorialnego oraz zatrudnieniem w administracji rządowej, a takŜe z mandatem posła
i senatora48.
Starosta wykonuje swoje zadania przy pomocy właściwych urzędów powiatowej
administracji zespolonej, którą tworzą:
−

starostwo powiatowe,

−

powiatowy urząd pracy, będący jednostką organizacyjną powiatu,

−

jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych
słuŜb, inspekcji i straŜy.

Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów powiatu określa statut powiatu.

3. Województwo
Organy samorządy województwa wykonują zadania publiczne o charakterze
wojewódzkim, nie zastrzeŜone ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Na
poziomie

regionu

doszło

bowiem

do

rozdzielenia

funkcji

wykonawczych

rządu

i samorządu. CięŜar władzy wykonawczej w województwie przesunięto w stronę zarządu
województwa, ograniczając tym samym role wojewody do wykonywania na terenie
województwa polityki rządu. Organami samorządu województwa są: sejmik województwa
– organ stanowiąco-kontrolny i zarząd województwa – organ wykonawczy. Działalność
organów województwa tak jak w pozostałych jednostkach samorządu terytorialnego jest
48

TamŜe, art. 27-28.
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jawna. Kadencja sejmiku województwa trwa cztery lata. W jego skład wchodzą radni
wybierani w wyborach bezpośrednich w liczbie trzydziestu w województwach liczących
do 2 000 000 mieszkańców oraz po trzech radnych na kaŜde kolejne rozpoczęte 500 000
mieszkańców49.
Sejmik województwa wybiera ze swojego grona przewodniczącego oraz nie więcej
niŜ

trzech

wiceprzewodniczących,

bezwzględna

większością

głosów

w

obecności

co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym. Odwołanie
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego sejmiku następuje na wniosek co najmniej
¼ jego ustawowego składu. Przewodniczący i wiceprzewodniczący sejmiku nie mogą
wchodzić w skład zarządu województwa. Przewodniczący sejmiku województwa pełni
takie same funkcje jak przewodniczący rad gmin i powiatów. Sejmik województwa
obraduje

na

sesjach,

zwyczajnych

lub

teŜ

nadzwyczajnych,

zwoływanych

przez

przewodniczącego, nie rzadziej niŜ raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji
sejmiku województwa dołącza się porządek obrad wraz z projektami stosownych uchwał.
Decyzje sejmiku województwa wyraŜone są uchwałami. Zapadają one zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku
w głosowaniu jawnym lub jawnym imiennym. Odrzucenie w głosowaniu uchwały
o udzieleniu absolutorium równoznaczne jest z wnioskiem o odwołanie zarządu
województwa. Sejmik województwa moŜe odwołać marszałka takŜe z innej przyczyny niŜ
nieudzielenie absolutorium. Odwołanie marszałka następuje większością co najmniej
3/5 głosów ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym. Odwołanie marszałka lub
złoŜenie przez niego rezygnacji równoznaczne jest z odwołaniem albo złoŜeniem
rezygnacji przez cały zarząd województwa.
Marszałek województwa przedstawia, w ciągu siedmiu dni, wojewodzie uchwały
sejmiku województwa oraz uchwały zarządu województwa podlegające nadzorowi. W tym
samym terminie marszałek przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej uchwały objęte
zakresem nadzoru izby. Do wyłącznej właściwości sejmiku województwa naleŜy50:
1. stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności statutu województwa,
zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim oraz zasad i trybu korzystania
z wojewódzkich obiektów i urządzeń uŜyteczności publicznej,
2. uchwalanie strategii rozwoju województwa,
3. uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego,
4. podejmowanie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej,
5. podejmowanie uchwały w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budŜetu
województwa,
6. uchwalanie budŜetu województwa,
49
Art. 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z
późn. zm.
50
TamŜe, art. 18.
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określanie

zasad

udzielania

dotacji

przedmiotowych

i

podmiotowych

z

budŜetu

województwa,
7. rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budŜetu województwa, sprawozdań,
finansowych

województwa

oraz

sprawozdań

z

wykonywania

wieloletnich,

programów województwa,
8. podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium
zarządowi województwa z tytułu wykonania budŜetu województwa,
9. uchwalanie, w granicach określonych ustawami, przepisów dotyczących podatków
i opłat lokalnych,
10. podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu województwa
innym jednostkom samorządu terytorialnego,
11. uchwalanie „Priorytetów współpracy zagranicznej województwa”,
12. podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach
regionalnych i innych formach współpracy regionalnej,
13. wybór i odwołanie zarządu województwa oraz ustalanie wynagrodzenia marszałka
województwa,
14. rozpatrywanie

sprawozdań

z

działalności

zarządu

województwa,

w

tym

w szczególności z działalności finansowej i realizacji programów gospodarczych,
15. powoływanie i odwoływanie, na wniosek marszałka województwa, skarbnika
województwa,

który

jest

głównym

księgowym

budŜetu

województwa,

podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia stowarzyszeń i fundacji oraz ich
rozwiązywania, a takŜe przystępowania do nich lub występowania z nich,
16. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa dotyczących:
a. zasad nabywania, zbywania i obciąŜania nieruchomości oraz ich wydzierŜawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony i nieoznaczony,
b. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c. zaciągania długoterminowych poŜyczek i kredytów,
d.

ustalania

maksymalnej

wysokości

poŜyczek

i

kredytów

krótkoterminowych

zaciąganych przez zarząd województwa oraz maksymalnej wysokości poŜyczek i poręczeń
udzielanych przez zarząd województwa w roku budŜetowym,
e. tworzenia spółek prawa handlowego i przystępowania do nich oraz określania zasad
wnoszenia wkładów, a takŜe obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
f. tworzenia, przekształcania i likwidowania wojewódzkich samorządowych jednostek
organizacyjnych oraz wyposaŜania ich w majątek,
17. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
i studentów,
18. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeŜonych ustawami i statutem
województwa do kompetencji sejmiku województwa,
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19. uchwalanie przepisów dotyczących organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy
organów samorządu województwa.
RównieŜ na poziomie samorządu województwa działalność zarządu województwa
oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych podlega kontroli sejmiku.
Obligatoryjna komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budŜetu i występuje z wnioskiem do
sejmiku

o

udzielenie

lub

tez

nieudzielenie

absolutorium

zarządowi

(konieczność

zaopiniowania wniosku przez regionalna izbę obrachunkową). W skład komisji rewizyjnej
wchodzą radni, przy czym członkostwa w niej nie moŜna łączyć z funkcjami: marszałka
województwa, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego sejmiku województwa i radnych
będących członkami zarządu województwa. Przy sejmiku województwa mogą być
tworzone inne komisje o charakterze stałym i doraźnym. Przedmiot ich działania, zakres
zadań, zasady odnoszące się do składu, organizację wewnętrzną i tryb pracy powołanych
komisji określa statut województwa.
Organem wykonawczym w województwie jest zarząd województwa. W jego skład
wchodzi pięć osób tj. marszałek jako przewodniczący, 1-2 wicemarszałków i pozostali
członkowie. Marszałek, wicemarszałek oraz członkowie zarządu mogą być wybrani spoza
składu sejmiku województwa. Członkiem zarządu województwa moŜe być jedynie osoba
która jest obywatelem polskim. Członkostwa w tym organie województwa nie moŜna
łączyć z pełnieniem funkcji w organach innych jednostek samorządu terytorialnego,
zatrudnieniem w administracji rządowej oraz z mandatem posła i senatora.
Zarząd województwa wykonuje zadania naleŜące do samorządu województwa, nie
zastrzeŜone

jednak

na

rzecz

sejmiku

i

wojewódzkich

samorządowych

jednostek

organizacyjnych. Do zadań zarządu województwa naleŜy51:
1. wykonywanie uchwał sejmiku województwa,
2. gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji
i udziałów posiadanych przez województwo,
3. przygotowywanie projektu i wykonywanie budŜetu województwa,
4. przygotowywanie

projektów

strategii

rozwoju

województwa,

planu

zagospodarowania przestrzennego i regionalnych programów operacyjnych oraz
ich wykonywanie,
5. organizowanie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych
krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi,
6. kierowanie,

koordynowanie

i

kontrolowanie

działalności

wojewódzkich

samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym zatrudnianie i zwalnianie
kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
7. uchwalanie regulaminu organizacyjnego urzędu marszałkowskiego.

51

TamŜe, art. 41.
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Ponadto marszałek upowaŜniony został przez ustawodawcę do podejmowania
decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. W tym zakresie
moŜe

równieŜ

zobowiązać

wicemarszałków,

członków

zarządu

województwa,

pracowników urzędu marszałkowskiego oraz kierowników wojewódzkich samorządowych
jednostek

organizacyjnych,

do

wydawania

decyzji

w

jego

imieniu.

Marszałek

województwa, jak i starosta powiatu, uprawniony jest równieŜ do podejmowania
czynności prewencyjnych naleŜących do właściwości zarządu w sprawach nie cierpiących
zwłoki, związanych bezpośrednim zagroŜeniem interesu publicznego, zagroŜeniem Ŝycia
i zdrowia oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne.

1.4.Status radnego i pracownika samorządowego
1. Radni jednostek samorządu terytorialnego
Status radnych samorządowych został uregulowany, w zaleŜności od jednostki
samorządu terytorialnego w jakiej uzyskał radny mandat, w ustawach: o samorządzie
gminnym, samorządzie powiatowym

oraz

samorządzie województwa. Wymienione

ustawy regulują takie kwestie jak: nabycie, zawieszenie i wygaśnięcie mandatu,
obowiązki i uprawnienia radnego, oświadczenia majątkowe, ochrona trwałości stosunku
pracy, diety oraz zakazy.
Mandat radnego jest pełnomocnictwem udzielonym osobie sprawującej funkcje
z wyboru. Jest on tzw. „mandatem wolnym”, co oznacza Ŝe radny reprezentuje
wszystkich mieszkańców gminy, powiatu czy teŜ województwa, a nie tylko tą część dzięki
której uzyskał mandat (zasada generalnego charakteru). Reprezentacja mieszkańców
jest niezaleŜna od tego kim są i czy zgadzają się z jego poglądami. Przepisy bowiem
nakazują radnemu kierowanie się dobrem właściwej mu wspólnoty samorządowej,
utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności
przyjmowanie zgłaszanych przez mieszkańców postulatów i przedstawianie ich organom
danej

jednostki

do

rozpatrzenia.

Jednak,

w

myśl

zasady

niezaleŜności

radny

nie ma Ŝadnych obowiązków prawnych związanych ze sprawowaniem mandatu wobec
indywidualnie określonych wyborców. Nie jest on związany instrukcjami wyborców52.
Kolejna zasadą odnosząca się do mandatu radnego jest nieodwołalność. Przejawia się ona
w prawnej niemoŜności obywateli pozbawienia radnego mandatu. Nieodwołalność
radnego samorządowego polega jednak jedynie na tym, Ŝe odpowiedzialność radnego
wobec wyborców nie ma charakteru odpowiedzialności osobistej. Odwołanie dotyczy
wszystkich, a nie poszczególnych radnych, i odbywa się w drodze referendum.

52

Art. 23 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym... op. cit., art. 21 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym... op. cit., art. 23 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa... op. cit.
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Nabycie mandatu oznacza chwilę, w której osoba wygrywająca wybory w swoim
okręgu staje się radnymi pełnoprawnym członkiem rady gminy, powiatu lub teŜ sejmiku
województwa. Do wykonywania mandatu konieczne jest złoŜenie stosownego ślubowania,
bowiem dopiero na skutek jego złoŜenia radny uzyskuje prawo do wykonywania swoich
obowiązków.
Przyczyny

wygaśnięcia

mandatu

radnego

przed

zakończeniem

kadencji

wymienione zostały enumeratywnie w art. 190 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw53. Przyczyny wygaśnięcia
mandatu, które mają największe znaczenie w praktyce samorządowej to:
1. NiezłoŜenie

w

określonych

terminach

oświadczenia

majątkowego.

Zgodnie

z odrębnymi przepisami radny zobowiązany jest do złoŜenia oświadczenia o swoim
stanie majątkowym, które dotyczy zarówno majątku odrębnego, jak i majątku
objętego małŜeńską wspólnością majątkową.
2. Naruszenie ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem
określonych

funkcji

(posła,

senatora,

wojewody

lub

wicewojewody

oraz członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego) lub teŜ
działalności. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny
rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego
danej jednostki, w której radny uzyskał mandat, a takŜe zarządzać taką
działalnością lub być przedstawicielem lub pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej
działalności. Mandat wygasa równieŜ w przypadku pełnienia przez radnego funkcji
członka zarządu spółki, stowarzyszenia czy fundacji prowadzącej działalność
gospodarczą w wykorzystaniem mienia jednostki54. Jeśli natomiast radny przed
dniem wyboru wykonywał wymienione powyŜej funkcje lub prowadził działalność
gospodarczą, to zobowiązany jest do zrzeczenia się funkcji lub zaprzestania
prowadzenia działalności w ciągu trzech miesięcy od dnia złoŜenia ślubowania.
Wśród innych przyczyn wygaśnięcia mandatu radnego ustawodawca wskazuje: pisemne
zrzeczenie się mandatu, wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz śmierci.
Wygaśnięcie mandatu stwierdza rada w drodze uchwały, najpóźniej w trzy miesiące
od

wystąpienia

przyczyny

wygaśnięcia

mandatu.

W

określonych

przypadkach

ustawodawca przewidział moŜliwość złoŜenia przez radnego stosownego wyjaśnienia.
Przewidziana została takŜe moŜliwość utraty mandatu przez wszystkich radnych wskutek
uchwały

Sejmu

na

wniosek

Prezesa

Rady

Ministrów.

Następuje

to

w

sytuacji

powtarzającego się naruszenia przez radę gminy, powiatu, bądź sejmik województwa
Konstytucji lub ustaw.

53
Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw Dz. U.
z 1998 r. Nr 95, poz. 602 z późn. zm.
54
M. Zabłocka, Jakie są podstawowe przyczyny i tryb wygasania mandatu radnego, „Gazeta Prawna” z 15 lipca
2009.
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Obowiązki radnego moŜna podzielić na dwa rodzaje, a mianowicie obowiązki
wynikające z funkcji radnego w radzie i jej organach oraz jako łącznika pomiędzy
wyborcami i ich organizacjami a radą czy sejmikiem55. Pierwszy rodzaj obowiązków
przejawia się koniecznością uczestnictwa w pracach rady i jej komisjach oraz innych
instytucjach samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany (np. komisje
rady czy sejmiku, zgromadzenia związków międzygminnych czy międzypowiatowych).
Drugi rodzaj obowiązków to utrzymywanie więzi z mieszkańcami i podejmowanie
działalności na ich rzecz i w ich interesie.
Przywileje przyznane radnemu przez ustawodawcę mają słuŜyć przede wszystkim
stworzeniu

odpowiednich

warunków

do

swobodnego

wykonywania

mandatu.

I tak zgodnie z zapisami ustaw samorządowych:
1. Radny wykonujący pracę w ramach stosunku pracy w urzędzie gminy, starostwie
powiatowym oraz urzędzie marszałkowskim, w jednostce terytorialnej w której
uzyskał mandat czy teŜ wykonujący funkcję kierownika, zastępcy w jej jednostce
organizacyjnej

otrzymuje urlop

bezpłatny na

okres sprawowania

mandatu

oraz trzech miesięcy po jego wygaśnięciu.
2. Pracodawca jest zobowiązany zwalniać radnego od pracy zawodowej w celu
umoŜliwienia

mu

brania

udziału

w

pracach

rad

i

sejmiku

województwa

oraz właściwych im komisjach, a takŜe w pracach organów wykonawczych
powiatów i województw.
3. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
Ochronę tę zapewnia prawo karne i cywilne, przy czym z ochrony tej radny
korzysta tylko w związku z wykonywaniem mandatu56.
4. Pracodawca przywraca radnego, po wygaśnięciu mandatu, do pracy na to samo
lub

równorzędne

stanowisko

pracy

z

wynagrodzeniem

odpowiadającym

wynagrodzeniu jakie radny otrzymywałby, gdyby nie przysługujący bezpłatny
urlop.
5. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady, sejmiku,
której jest członkiem. Rada gminy, powiatu czy tez sejmik województwa moŜe
odmówić zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeśli podstawą tego
rozwiązania są zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu.
6. Radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podroŜy słuŜbowych, jako
rekompensata utraty zarobku.

55
56

Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2002, s. 109.
A. Korzeniowska (red.), ABC... op. cit., s. 82.
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Radny objęty jest takŜe róŜnego rodzaju zakazami. Zakazy te w myśl ustaw
samorządowych tj.: o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i województwa
dotyczą:
−

prowadzenia działalności na własny rachunek,

−

pełnienia

funkcji

kierownika

oraz

jego

zastępcy

gminnej,

powiatowej,

wojewódzkiej jednostki organizacyjnej,
−

braku moŜliwości nawiązania stosunku pracy w urzędzie gminy, starostwie
powiatowym czy urzędzie marszałkowski, w jednostkach w których radny uzyskał
mandat,

−

braku moŜliwości wykonywania pracy w ramach stosunku pracy w urzędzie gminy,
starostwie powiatowym oraz urzędzie marszałkowskim, w jednostkach w których
radny

uzyskał

mandat

jak

równieŜ

wykonywania

funkcji

kierownika

lub jego zastępcy w jednostkach organizacyjnych,
−

braku

moŜliwości

powierzenia

przez

organ

wykonawczy

danej

jednostki

samorządu terytorialnego, w której radny uzyskał mandat, wykonywania pracy
na podstawie umowy cywilnoprawnej,
−

braku moŜliwości podejmowania dodatkowych zajęć ani otrzymywania darowizn
mogących podwaŜyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu,

−

niemoŜności

powoływania się przez

radnych na swój mandat

w związku

z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź działalnością gospodarczą prowadzoną
na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami,
−

ograniczenia do 10% pakietu udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego
z

udziałem

gminnych,

przedsiębiorców,

w

powiatowych,

których

wojewódzkich

uczestniczą

takie

osoby.

osób

prawnych

Udziały

lub

lub
akcje

przekraczające wskazany próg powinny być zbyte przez radnego. W przypadku
ich niezbycia, nie uczestniczą one przez okres sprawowania mandatu i dwóch lat
po jego wygaśnięciu w wykonywaniu przysługujących im uprawnień (prawa głosu,
prawa do dywidendy, prawa do podziału majątku, prawa poboru),
−

braku moŜliwości uczestnictwa w głosowaniu w radzie lub teŜ komisji, jeśli dotyczy
ono jego interesu prywatnego.
Opisane powyŜej zakazy są niejednokrotnie bardzo trudne do wyegzekwowania,

brak bowiem konkretnych sankcji za ich złamanie (oprócz prowadzenia działalności
gospodarczej i pełnienia określonych funkcji, za które to przewidziano wygaśniecie
mandatu przed upływem kadencji).
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2. Pracownicy samorządowi
Prawa i obowiązki pracowników samorządowych reguluje ustawa o pracownikach
samorządowych57.

Przepisy

wspomnianej

ustawy

odnoszą

się

do

pracowników

58

samorządowych, którymi są osoby zatrudnione w :
1. urzędach

marszałkowskich

oraz

wojewódzkich

samorządowych

jednostkach

organizacyjnych,
2. starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,
3. urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin oraz gminnych jednostkach
organizacyjnych,
4. biurach, i ich odpowiednikach, związków jednostek samorządu terytorialnego
oraz w jednostkach organizacyjnych utworzonych przez te związki,
5. biurach, i ich odpowiednikach, jednostek administracyjnych jednostek samorządu
terytorialnego.
Przepisów ustawy o pracownikach samorządowych nie stosuje się do pracowników
zatrudnionych w jednostkach, których status prawny określają odrębne przepisy.
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. wprowadziła zasadnicze zmiany w stosunku do
poprzednio obowiązujących uregulowań zawartych w ustawie z dnia 22 marca 1990 r.
o pracownikach samorządowych59. Pierwszą z wprowadzonych zmian jest rezygnacja,
przez ustawodawcę z zatrudniania pracowników na podstawie mianowania. Stosunek
pracy

pracowników,

którzy

w

dniu

wejścia

w

Ŝycie

ustawy

byli

zatrudnieni

na tej podstawie, będzie trwał do końca 2011 r., a z dniem 1 stycznia 2012 r.
przekształci się w umowę o pracę na czas nieokreślony. Pracownicy samorządowi
zatrudniani są, w myśl art. 4 ustawy, wyłącznie na podstawie:
−

wyboru – wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, wicestarosta, marszałek
i wicemarszałek województwa, pozostali członkowie zarządu powiatu oraz zarządu
województwa – jeśli statuty powiatu i województwa tak stanowią,

−

powołania – zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnik gminy,
powiatu i województwa,

−

umowy o pracę – pozostali pracownicy samorządowi.
Pracownicy samorządowi swoje obowiązki wykonują w ramach następujących

stanowisk:

o

charakterze

urzędniczym,

w

tym

na

kierowniczych

stanowiskach

urzędniczych, pomocniczym i obsługi. Istnieje równieŜ moŜliwość utworzenia stanowiska
doradcy

i

asystenta

organu

wykonawczego

jednostki

samorządu

terytorialnego,

przy czym zatrudnienie w ramach tych stanowisk następuje na czas pełnienia funkcji
przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka. Ustawodawca

57
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z
późn. zm.
58
TamŜe, art. 2.
59
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.
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ograniczył

moŜliwość

„kreowania”

dowolnej

ilości

tego

typu

stanowisk.

Liczba

zatrudnionych doradców i asystentów nie moŜe przekroczyć:
1. 3 osób w gminach do 20 000 mieszkańców,
2. 5 osób w gminach do 100 000 mieszkańców oraz powiatach,
3. 7 osób w pozostałych gminach oraz województwach.
Ustawodawca,

w

ramach

unifikacji

przepisów

dotyczących

pracowników

samorządowych z rozwiązaniami przyjętymi w słuŜbie cywilnej, wprowadził w urzędach
gmin,

starostwach

stanowisko

powiatowych

sekretarza.

oraz

Stanowisko

to

urzędach
zostało

marszałkowskich,

obwarowane

obligatoryjne

stosunkowo

ostrymi

wymaganiami, a mianowicie:
−

na stanowisku sekretarza moŜe być zatrudniona osoba posiadająca odpowiedni
staŜ pracy tj.: co najmniej czteroletni staŜ pracy na stanowiskach urzędniczych
w

jednostkach

samorządowych,

w

tym

co

najmniej

dwuletni

staŜ

pracy

na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej
czteroletni

staŜ

pracy

na

stanowiskach

urzędniczych

w

jednostkach

samorządowych oraz co najmniej dwuletni staŜ pracy na kierowniczym stanowisku
urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
−

musi to być osoba apolityczna, sekretarz bowiem nie ma prawa tworzenia partii
politycznych ani przynaleŜności do nich60.
Sekretarz podlega bezpośrednio kierownikowi urzędu, który moŜe go upowaŜnić

do wykonywania w jego imieniu zadań, w szczególności z zakresu zapewnienia właściwej
organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi.
Przytaczana ustawa zmieniła podstawę zatrudnienia sekretarza. Wcześniej z pracodawcą
łączył go stosunek powołania, a od 1 stycznia 2009 r. stosunek ten przekształcił
się z mocy prawa w umowę o pracę na czas nieokreślony.
Pracownikiem samorządowym moŜe być osoba, która:
1. jest obywatelem polskim, przy czym o wskazane stanowiska mogą ubiegać
się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na
podstawie umów międzynarodowych lub przepisów wspólnotowych przysługuje
prawo do podjęcia zatrudnienia w Polsce61,
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym
stanowisku.
Ustawodawca

wprowadził

dodatkowe

wymagania

formalne

odnoszące

się do pracowników zatrudnionych w ramach poszczególnych stosunków pracy62.

60

Art. 5 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.
1458 z późn. zm.
61
TamŜe, art. 11.
62
TamŜe, art 6.
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I tak pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru lub powołania
moŜe być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarŜenia publicznego lub teŜ za umyślne przestępstwo
skarbowe. Natomiast pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy
o pracę na stanowisku urzędniczym mogą być osoby:
−

posiadające co najmniej wykształcenie średnie,

−

nie posiadające prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarŜenia publicznego lub teŜ za umyślne przestępstwo skarbowe,

−

cieszące się nieposzlakowana opinią.
W stosunku do pracowników zajmujących kierownicze stanowiska urzędnicze

ustawa nakłada dodatkowo obowiązek posiadania staŜu pracy w wymiarze co najmniej
trzech lat lub wykonywania przez co najmniej trzy lata działalności gospodarczej
o charakterze zgodnym z danym stanowiskiem pracy oraz posiadania wykształcenia
wyŜszego. W przypadku tego drugiego wymogu dopuszcza się takŜe wykształcenie
wyŜsze pierwszego stopnia tj. licencjat.
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, do 2005 r., przebiega
w oparciu o zasadę otwartości i konkurencyjności63. Oznacza to, Ŝe kierownik urzędu
zobligowany jest do zamieszczenia ogłoszenia o takim naborze w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w której prowadzony jest nabór.
Ustawa z 2008 r. jasno precyzuje procedurę naboru na stanowiska, o których mowa,
dookreśla takŜe pojęcie wolnego stanowiska urzędniczego, w tym wolnego kierowniczego
stanowiska urzędniczego. Zgodnie z art. 12 przedmiotowej ustawy stanowiskiem takim
jest stanowisko, na które, na podstawie przepisów ustawy albo w drodze porozumienia,
nie został przeniesiony pracownik danej jednostki lub na które nie został przeniesiony
inny

pracownik

samorządowy

zatrudniony

na

stanowisku

urzędniczym,

w

tym

kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający wymagane kwalifikacje lub nie został
przeprowadzony na to stanowisko nabór, bądź teŜ nie wyłoniono odpowiedniego
kandydata.
W przypadku

osób podejmujących po raz pierwszy pracę na

stanowisku

urzędniczym, w tym równieŜ na stanowisku kierowniczym organizowana jest słuŜba
przygotowawcza. SłuŜbie tej nie podlegają osoby, zwolnione na wniosek kierownika danej
komórki

organizacyjnej,

których

wiedza

lub

umiejętności

umoŜliwiają

naleŜyte

wykonywanie obowiązków słuŜbowych. SłuŜba przygotowawcza ma na celu teoretyczne
i praktyczne przygotowanie pracownika do właściwej realizacji przewidzianych na jego
stanowisku

pracy

zadań.

Czas

jej

trwania

nie

jest

dłuŜszy

niŜ

trzy

miesiące.

Po zakończeniu słuŜby przeprowadzany jest egzamin, którego wynik przesądza o dalszym
zatrudnieniu pracownika (warunkiem dalszego zatrudnienia jest pozytywny wynik
63

TamŜe, art. 11.
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egzaminu). Pracownik zatrudniony na stanowisku urzędniczym, przed podjęciem swoich
obowiązków zobowiązany jest do złoŜenia, w obecności kierownika jednostki bądź
sekretarza,

stosownego

ślubowania.

Konsekwencją

odmowy

złoŜenia

ślubowania

64

jest wygaśniecie stosunku pracy .
Ustawa

stwarza

kreatywnością,

moŜliwość

sumiennością

dla

w

pracowników

wykonywaniu

wykazujących

swoich

się

obowiązków

inicjatywą,

przeniesienia

na wyŜsze stanowisko w ramach tzw. awansu wewnętrznego. Jest to niewątpliwie
udogodnienie dla kierowników komórek organizacyjnych chcących docenić dobrych
pracowników. Z drugiej jednak strony stwarza zagroŜenie zaniechania konkursów.
Na pracownika samorządowego ustawodawca nałoŜył takŜe szereg obowiązków.
Do

podstawowych

naleŜy

dbałość

o

rzetelne

wykonywanie

zadań

publicznych

oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego i indywidualnego interesu
obywateli65. Do obowiązków pracownika samorządowego naleŜy przede wszystkim:
1. przestrzeganie Konstytucji RP i innych przepisów prawa,
2. wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
3. udzielanie

informacji

organom,

instytucjom

i

osobom

fizycznym

oraz

udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu danej jednostki, jeśli
prawo nie stanowi inaczej,
4. dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej,
5. zachowanie

uprzejmości

i

Ŝyczliwości

w

kontaktach

z

obywatelami,

zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami,
6. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,
7. stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
8. sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełoŜonego
9. złoŜenie oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
10. złoŜenie oświadczenia o stanie majątkowym (na Ŝądanie osoby upowaŜnionej
do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy).
W ramach uprawnień pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie
stosowne do zajmowanego stanowiska pracy oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.
W momencie okresowego zwiększenia obowiązków słuŜbowych kierownik moŜe podjąć
decyzje o przyznaniu dodatku specjalnego. RównieŜ za szczególne osiągnięcia w pracy
zawodowej pracownik moŜe uzyskać stosowną nagrodę.
Pracownicy zatrudnieni w danym urzędzie na stanowiskach urzędniczy podlegają
okresowej ocenie dotyczącej wywiązywania się pracownika z obowiązków wynikających
z zakresu czynności na danym stanowisku. Ocena ta przeprowadzana jest nie rzadziej niŜ
raz na dwa lata i nie częściej niŜ raz na sześć miesięcy. W przypadku kiedy pracownik
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TamŜe, art. 18.
TamŜe, art. 24.
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uzyska negatywna ocenę podlega ponownej ocenie. Jeśli druga ocena równieŜ będzie
negatywna istnieje podstawa do rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem okresu
wypowiedzenia66.
Wszystkie

inne

nie

wymienione

kwestie

odnoszące

się

do

pracowników

samorządowych reguluje równieŜ ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych.

1.5.Formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego
Wszystkie
na

trzy

poszczególnych

ustawy

poziomach

określające
przewidują

ustrój

samorządu

współdziałanie

terytorialnego

jednostek

samorządu

terytorialnego m.in. w zakresie realizacji zadań publicznych. Współdziałanie zakłada
dobrowolność istnienia, a takŜe równą sytuację prawną współdziałających podmiotów.
W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych mogą być tworzone związki
międzygminne i związki powiatów. Uchwały o utworzeniu związku podejmują rady
zainteresowanych

gmin

(powiatów).

Związek

jest

odrębnym

podmiotem

prawa.

Wykonuje on zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Prawa
i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w związku przechodzą
na związek z dniem ogłoszenia jego statutu67. Związek posiada osobowość prawną, którą
nabywa po zarejestrowaniu, równieŜ z dniem ogłoszenia statutu. Statut związku powinien
określać:
1. nazwę i siedzibę związku,
2. uczestników i czas trwania związku,
3. zadania związku,
4. organy związku, ich strukturę, zakres i tryb działania,
5. zasady korzystania z obiektów i urządzeń związku,
6. zasady udziału w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywania strat
związku,
7. zasady

przystępowania

i

występowania

członków

oraz

zasady

rozliczeń

majątkowych,
8. zasady likwidacji związku,
9. inne zasady określające współdziałanie.
Rejestr związków prowadzi minister właściwy do spraw administracji publicznej.
Organem stanowiącym i kontrolnym związku jest zgromadzenie związku. W skład
zgromadzenia
66

związku

międzygminnego

wchodzą

wójtowie

gmin

uczestniczących

TamŜe, art. 27.
Art. 64, 65, 67 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm., art. 65, 66, 67 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1592 z późn. zm.
67
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w związku, jednak na wniosek wójta rada gminy moŜe powierzyć reprezentowanie gminy
w zgromadzeniu zastępcy wójta albo radnemu. W przypadku związków powiatów w skład
zgromadzenia wchodzi po dwóch reprezentantów powiatów uczestniczących w związku.
Zasady reprezentacji powiatu w związku określa rada powiatu. Organem wykonawczym
związku jest zarząd. Zarząd związku jest powoływany i odwoływany przez zgromadzenie
spośród jego członków.
Jednostki samorządu terytorialnego mogą teŜ zawierać porozumienia. Ich istotą
jest

powierzenie

jednej

jednostce

realizacji

zadań

określonych

przez

jednostki

zawierające porozumienie. Porozumienie naleŜy zdecydowanie odróŜnić od związku.
Związek jest nową strukturą, wyposaŜoną we własne organy i odrębną osobowość
prawną. W wyniku zawarcia porozumienia nie powstaje odrębny podmiot prawa
publicznego.
Formą

współdziałania

jednostek

samorządu

terytorialnego

są

takŜe

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Jednak cel podejmowania tego
rodzaju współpracy jest inny. Nie jest ona podejmowana dla wspólnego wykonywania
zadań publicznych, lecz w celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony
wspólnych interesów. W odniesieniu do stowarzyszeń stosuje się odpowiednio przepisy
Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz.
855), z tym Ŝe dla załoŜenia stowarzyszenia wymaganych jest co najmniej 3 załoŜycieli.
Województwo

moŜe

zawierać

z

innymi

województwami

oraz

jednostkami

lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa porozumienia w sprawie
powierzenia prowadzenia zadań publicznych68. Do porozumień stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591). Porozumienia te podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Województwa

mogą

takŜe

terytorialnego

udzielać

sobie

pomocy,

wzajemnie
w

tym

bądź

pomocy

innym

jednostkom

finansowej,

mogą

samorządu
teŜ

tworzyć

stowarzyszenia, w tym równieŜ z gminami i powiatami.

1.6.Finansowanie JST
Zagwarantowanie

jednostkom

samorządu

terytorialnego

samodzielności

w realizacji zadań publicznych przejawia się w prowadzonej na własną odpowiedzialność
gospodarce finansowej. Samodzielność finansowa moŜe być rozpatrywana z punktu
widzenia dochodów i wydatków. W pierwszym przypadku oznacza samodzielność
jednostki samorządu terytorialnego w gospodarowaniu dochodami, z kolei wydatkowa
związana jest ze swobodą rozdysponowywania dochodów w granicach określonych przez

68
Art. 8 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z
późn. zm.
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ustawy. Samodzielność finansowa odnosi się nie tyle do tworzenia i kształtowania
podstaw prawnych gospodarki finansowej sektora samorządowego, ile raczej do sfery
stosowania prawa z zakresu spraw finansowych oraz do tworzenia – w tych ramach
69

polityki finansowej.

Do podstawowych aktów prawnych normujących obowiązujące zasady gospodarki
finansowej samorządu terytorialnego w Polsce zalicza się:
−

Konstytucję RP, art. 167 i 168,

−

Europejską Kartę Samorządu Lokalnego, art. 9,

−

ustawę o finansach publicznych z 30 czerwca 2005r.,

−

odpowiednie rozdziały podstawowych ustaw ustrojowych (rozdział 6 ustawy
o samorządzie gminnym, rozdział 6 ustawy o samorządzie powiatowym i rozdział
5 ustawy o samorządzie województwa),

−

ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 r.,

−

odpowiednie ustawy podatkowe, a w szczególności ustawa z 12 stycznia 1991r.
70

o podatkach lokalnych.
Podstawowe

zasady

kształtowania

finansów

lokalnych

i

regionalnych

sformułowane zostały w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z jej zapisami:
−

jednostkom

samorządu

terytorialnego

zapewnia

się

udział

w

dochodach

publicznych odpowiednio do przypadających im zadań; w przypadku zmian w ich
zakresie, jak i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują takŜe zmiany
w podziale dochodów publicznych;
−

dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:
•

dochody własne,

•

subwencje ogólne,

•

dotacje celowe z budŜetu państwa;

źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego są określane w ustawie;
−

jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków
71

i opłat lokalnych w zakresie wskazanym ustawą.

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania
i gromadzenia tych dochodów precyzuje ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego.

72

Kategorie dochodów samorządów wymienione

w Konstytucji uzupełnia ona o środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające
zwrotowi, środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych
69
L. Patrzałek, Finanse samorządowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999, s.
52.
70
H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju działalności, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis,
Warszawa 2008, s. 216.
71
Art. 167 i 168 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997, Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z
późn. zm.
72
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz. U. z 2003 Nr 203,
poz. 1966 z późn. zm.
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przepisach (art. 3). Ustawa ta określa teŜ zasady udzielania i przekazywania subwencji
ogólnej oraz dotacji celowych z budŜetu państwa, czyli system zasilania zewnętrznego
73

budŜetów samorządowych.

Dochody własne są przekazane jednostkom samorządu terytorialnego w całości.
Ponadto zdaniem H. Sochackiej-Krysiak są to dochody związane z budŜetami lokalnymi
w sposób trwały, tj. bezterminowy, bez Ŝadnych ograniczeń i bez udziału państwa
w części wpływów oddanych we władanie związków samorządowych.
gminy

w

zakresie

oddziaływania

na

wielkość

dochodów

74

Samodzielność

własnych

przejawia

się we władztwie podatkowym. Obejmuje ono moŜliwość kształtowania niektórych
elementów konstrukcji podatkowej (ustalania stawek podatków i wysokości opłat
lokalnych), wykonywanie prawa (udzielanie ulg i zwolnień) oraz wprowadzanie mocą
uchwał podatków samoistnych (tzw. samoopodatkowanie mieszkańców). Oddziaływanie
na wielkość dochodów własnych polega takŜe na ustalaniu opłat i cen za usługi związane
z eksploatacją obiektów i urządzeń uŜyteczności publicznej, a takŜe uzyskiwanie
dochodów z gospodarowania mieniem samorządowym. Dochody własne pochodzą zatem
ze źródeł, na które jednostki samorządu terytorialnego mają realny wpływ. Są one takŜe
powiązane

z

samodzielności

lokalną
władz

bazą

ekonomiczną.

samorządowych,

Dochody

bowiem

własne

wyznaczają

decydują
zakres

o

ich

stopniu
swobody

decyzyjnej, a tym samym w największym stopniu odpowiadają idei samorządności.
Do dochodów własnych gminy zalicza się:
−

dochody

z

podatków:

od

nieruchomości,

transportowych, dochodowego od

osób

rolnego,

leśnego,

fizycznych, opłacanego

w

od

środków

formie karty

podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych;
−

wpływy

z

opłat:

skarbowej,

targowej,

miejscowej,

uzdrowiskowej,

eksploatacyjnej, od posiadania psów;
−

dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budŜetowe gminy oraz wpłaty
od gminnych zakładów budŜetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek
budŜetowych;

−

dochody z majątku gminy;

−

spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;

−

dochody z kar pienięŜnych i grzywien;

−

5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budŜetu państwa w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
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H.Sochacka – Krysiak, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach
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141.
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−

odsetki od poŜyczek udzielanych przez gminę;

−

odsetki od nieterminowo przekazywanych naleŜności stanowiących dochody
gminy;

−

odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy;

−

dotacje z budŜetów innych jednostek samorządu terytorialnego.

75

Poza tym gmina pobiera liczne opłaty wynikające z ustaw szczególnych o małym
znaczeniu fiskalnym. Są to opłaty: planistyczna, za wpis do ewidencji działalności
gospodarczej, z tytułu eksploatacji składowiska, za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ
napojów alkoholowych, za świadectwo pochodzenia zwierząt, łowiecka, transportowe,
76

adiacencka i inne
Do

.

kategorii

dochodów

własnych

Konstytucja

RP

zalicza

takŜe

udziały

we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Są one w całości
pobierane przez urzędy skarbowe, a następnie przekazywane na rachunki budŜetowe
gmin. Zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział
gmin we wpływach z podatku wynosi: 39,34% wielkości wpływów z tytułu podatku
dochodowego

od

osób

fizycznych,

od

podmiotów

tego

podatku

zamieszkałych

na obszarze gminy, 6,71 % wielkości wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób
prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy.77
Z uwagi na zapis w art. 89 ust. 1 omawianej ustawy udział gmin we wpływach z PIT
zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu
procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju.78 W 2009 r. zgodnie
z informacją przekazaną przez Ministra Finansów wielkość udziału gmin we wpływach
z podatku dochodowego od osób fizycznych z tego względu wyniosła 36,72%.
Źródła dochodów własnych powiatów stanowią:
−

wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie
odrębnych przepisów;

−

dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budŜetowe powiatu oraz wpłaty
od powiatowych zakładów budŜetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych
jednostek budŜetowych;

−

dochody z majątku powiatu;

−

spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu;
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−

dochody z kar pienięŜnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;

−

5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budŜetu państwa w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile
odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

−

odsetki od poŜyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią
inaczej;

−

odsetki od nieterminowo przekazywanych naleŜności stanowiących dochody
powiatu;

−

odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych
powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

−

dotacje z budŜetów innych jednostek samorządu terytorialnego;

−

inne dochody naleŜne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów.
Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%.79
Wysokość

udziału

we

wpływach

z

podatku

dochodowego

od

osób

prawnych,

od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi
1,40%.80
Źródłami dochodów własnych województwa są te same źródła, co powiatu, a takŜe
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który wynosi 1,60%
oraz udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, w wysokości
14,75%.81
Oprócz dochodów własnych do podstawowych kategorii dochodów jednostek
samorządu terytorialnego naleŜy subwencja ogólna. Jest ona formą bezzwrotnego
zasilania budŜetów jednostek samorządu terytorialnego przeznaczana na realizację zadań
własnych zgodnie z obowiązującymi zasadami systemowymi. Są to środki finansowe
przekazywane na wyrównanie poziomu dochodów własnych samorządów. Subwencja
ogólna dla gmin i powiatów dzieli się na:
•

część wyrównawczą, której celem jest wyrównanie dysproporcji dochodów
finansowych między jednostkami samorządu terytorialnego. Kwota podstawowa
tej subwencji ma niwelować dysproporcje dochodowe (dla gmin, których wskaźnik
dochodów podatkowych na jednego mieszkańca gminy jest mniejszy niŜ 92%
wskaźnika łącznych dochodów podatkowych dla wszystkich gmin na mieszkańca
kraju), zaś kwota uzupełniająca ma niwelować ich dysproporcje wydatkowe
(niektóre ze względu na specyfikę ponoszą wyŜsze koszty wykonywania zadań
własnych);
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•

część równowaŜącą otrzymują gminy i powiaty z wpłat, jakie są zobowiązane
wnosić do budŜetu państwa. Jest to dofinansowanie dla jednostek o niŜszych
dochodach ze środków pozyskanych od jednostek osiągających wyŜsze dochody;

•

część oświatową - kwota łączna tej subwencji jest ustalana corocznie w ustawie
budŜetowej.

82

Subwencja ogólna dla województwa składa się z części wyrównawczej, regionalnej
i oświatowej.
BudŜety jednostek samorządu terytorialnego są powiązane z budŜetem państwa
dotacjami celowymi, przeznaczanymi na finansowanie zadań własnych i zleconych. Cechą
dotacji

celowych

jest

to,

Ŝe

muszą

być

wykorzystane

wyłącznie

zgodnie

z ich przeznaczeniem. Środki, które w danym roku nie zostały wykorzystane w ten
83

sposób podlegają zwrotowi do budŜetu państwa.

Wśród nich wyróŜniamy dotacje na:

•

zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadnia zlecone ustawami,

•

zadania

realizowane

przez

jednostki

samorządu

terytorialnego

na

mocy

porozumień z organami administracji rządowej,
•

finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych,

•

usuwanie bezpośrednich zagroŜeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
skutków powodzi, osuwisk ziemnych lub innych klęsk Ŝywiołowych.
Konieczność zaspokojenia szeregu potrzeb wspólnot lokalnych i regionalnych,

wymaga dysponowania znacznie większymi zasobami finansowymi niŜ te, które z mocy
ustawy

zostały

przypisane

jednostkom

samorządu

terytorialnego.

W

przypadku

niewystarczających środków finansowych niezbędne są dodatkowe źródła zewnętrznego
finansowania zwrotnego inwestycji komunalnych w postaci np. poŜyczek i kredytów lub
emisji obligacji komunalnych, co moŜe być uznane za jedno ze znamion samodzielności
finansowej gmin.84 Pozyskiwane w ten sposób przychody słuŜą finansowaniu deficytu
budŜetowego, a więc wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy.
MoŜliwe źródła pokrycia deficytu budŜetowego wskazuje art. 217 ust. 2 nowej
ustawy o finansach publicznych stanowiący, Ŝe deficyt budŜetu jednostki samorządu
terytorialnego

moŜe

być

sfinansowany

przychodami

pochodzącymi

z:

sprzedaŜy

papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
kredytów,

poŜyczek,

prywatyzacji

majątku

jednostki

samorządu

terytorialnego,

nadwyŜki budŜetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, wolnych środków
jako nadwyŜki środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu jednostki samorządu
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terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,
kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych.85
ZadłuŜanie się jednostek samorządu terytorialnego zostało ograniczone przepisami
ustaw. Nowa ustawa o finansach publicznych wprowadza formułę do wyliczania
dopuszczalnego kosztu spłat rat kredytów i poŜyczek, kwot wynikających z udzielonych
poręczeń i wykupu papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego. Jego relacja do dochodów ogółem budŜetu nie moŜe być wyŜsza
niŜ stosunek nadwyŜki operacyjnej i dochodów ze sprzedaŜy majątku do całkowitych
dochodów budŜetu w trzech poprzednich latach.86 W obecnym roku budŜetowym (2010
r.) znajdują zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca
2005 r., które określają, Ŝe koszt obsługi długu nie moŜe przekraczać 15 proc.
planowanych na dany rok budŜetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.87
Proponowane przez ustawodawcę nowe formuły i wytyczne wejdą w Ŝycie dopiero
w 2014 roku.88
Niedobory środków finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego mogą
być takŜe pokrywane ze środków budŜetowych Unii Europejskiej i innych źródeł
bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i tryb gospodarowania tymi środkami określa
ustawa o finansach publicznych. Jednostki samorządu terytorialnego mogą pozyskiwać
te środki na określone programy i projekty.
Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest budŜet.
Stanowi on zestawienie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów planowanych
w danym roku budŜetowym. Jednostki samorządu terytorialnego dysponują w zakresie
uchwalania uchwały budŜetowej samodzielnością określoną przez ustawę o finansach
publicznych.

1.7.Organy nadzoru i kontroli
Nadzór nad samorządem terytorialnym wynika z konieczności skoordynowania
i zintegrowania działań podmiotów prawa publicznego funkcjonujących w ramach
89

zdecentralizowanego systemu administracji publicznej.

NaleŜy odróŜnić termin nadzoru

od kontroli. Nadzór jest pojęciem szerszym i polega na moŜliwości władczego wkraczania
przez organ nadzorczy w samodzielną działalność organu nadzorowanego, moŜe
to jednak mieć miejsce wyłącznie na podstawie upowaŜnienia ustawowego oraz
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w

przypadkach

wskazanych

w

ustawie.

Celem

tego

działania

jest

czuwanie

nad przestrzeganiem prawa, ale takŜe ochrona jednostek samorządu terytorialnego przed
błędami, zaniedbaniami ich reprezentantów, jak i ochrona państwa przed działaniami
organów zdecentralizowanych.
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Z celów tych wynikają funkcje nadzoru, do których

zaliczyć naleŜy funkcję strzeŜenia prawa oraz ochronną i wspierającą. Kontrola jest
elementem

nadzoru

i

polega

na

aktywnej

obserwacji

określonych

zjawisk

oraz porównywaniu ich z obowiązującymi standardami, w oparciu o określone kryterium.
Środki nadzoru dzieli się na dotyczące aktów (zatwierdzanie, uchylanie itp.),
dotyczące osób (np. zatwierdzanie wyboru, odwoływanie, wnioskowanie o odwołanie,
zawieszanie

w

kolegialnego,
ich

czynnościach

odwołanie

klasyfikacji

do

itd.)

organu
trzech

oraz

dotyczące

jednoosobowego
kategorii:

organów
itp.)
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.

(rozwiązanie

Inny

podział

informacyjno-doradczych,

organu

dokonuje

korygujących

i personalnych.
Kryteria nadzoru mogą przybrać postać: legalności, celowości, gospodarności
i rzetelności. Oceniając działalność podmiotu nadzorowanego w oparciu o kryterium
legalności, bada się jedynie zgodność jego działań z prawem. Kryterium celowości
oznacza dobór najodpowiedniejszych rozwiązań prowadzących do osiągnięcia właściwego
celu; gospodarność to nic innego jak prawidłowa gospodarka, zaś rzetelność odnosi się
92

do sposobu dokumentacji podjętych działań.

W Europie powszechnie przyjmuje się, Ŝe nadzór nad działalnością samorządu
terytorialnego zasadniczo ogranicza się do kryterium legalności i sprawowany jest przez
organy administracji rządowej lub z ich udziałem. Artykuł 171 ust 1 i 2 Konstytucji RP
stanowi, Ŝe działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia
legalności, zaś organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego
są: prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych — regionalne
izby obrachunkowe. W ramach nadzoru organy, które go sprawują mają prawo Ŝądania
informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu
terytorialnego, niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.
WiąŜe

się

z

stanowiących

tym

obowiązek

jednostek

przedkładania

samorządu

organom

terytorialnego,

a

nadzoru
takŜe

uchwał

niektórych

organów
uchwał

(zarządzeń) organów wykonawczych.
Kompetencje nadzorcze Prezesa Rady Ministrów sprowadzają się do:
−
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−

wnioskowania o rozwiązanie organu stanowiącego, wniosek ten kierowany
jest do Sejmu.
Nadzór wojewody nad samorządem terytorialnym polega na:

−

kontroli zgodności aktów prawa miejscowego z ustawami i Konstytucją,

−

wstrzymywaniu wykonania uchwał,

−

uchylaniu uchwał i wydawanie zarządzeń zastępczych.
Regionalne Izby Obrachunkowe nadzorują w szczególności:

−

procedury uchwalania budŜetu,

−

budŜet i jego zmiany,

−

zaciąganie zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego udzielanie
poŜyczek,

−

zasady i zakres udzielania dotacji,

−

podatki i opłaty lokalne,

−

absolutorium.
W sytuacjach wyjątkowych uprawnienia nadzorcze o charakterze ustrojowym

przysługują takŜe Sejmowi. Zgodnie z art. 171, ust.3 Konstytucji RP „Sejm, na wniosek
Prezesa Rady Ministrów, moŜe rozwiązać organ stanowiący samorządu terytorialnego”.
Sytuacja ta dotyczy powtarzającego się naruszenia przez organ stanowiący Konstytucji
i ustaw.

49

50

Bogusława Urbaniak∗
Piotr Bohdziewicz∗*

Rozdział II.
Metodyka diagnozy potencjału administracji
samorządowej, oceny potrzeb szkoleniowych kadr urzędów
administracji
samorządowej
oraz
przygotowania
profili
kompetencyjnych kadr urzędów administracji samorządowej
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (Nr sprawy 8/BAF-VI/PN/09)
w badaniach podjętych w ramach diagnozy potencjału administracji samorządowej, oceny
potrzeb szkoleniowych kadr urzędów administracji samorządowej oraz przygotowania
profili

kompetencyjnych

kadr

urzędów

administracji

samorządowej

na

zlecenia

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przystąpiono w okresie od sierpnia do
grudnia 2009 r. do szczegółowego opracowania narzędzi badawczych, a następnie
przeprowadzenia badań, opisu ich wyników i analizy zebranych informacji celem
przygotowania 10 raportów szczegółowych oraz jednego raportu zbiorczego, na bazie
których powstała niniejsza publikacja.
2.1.Cel badań
Przebudowie polskiej gospodarki

powinien

towarzyszyć wysiłek

zbudowania

nowoczesnej administracji samorządowej, aby zarządzanie w wymiarze lokalnym było
wsparciem dla dokonujących się zmian

społeczno-gospodarczych. Zadanie to wymaga

przede wszystkim diagnozy istniejącego potencjału administracji samorządowej, oceny
poziomu jej rozwoju instytucjonalnego oraz jakości jej funkcjonowania z uwzględnieniem
podejmowanych wcześniej wysiłków zmierzających w kierunku poprawy istniejących
standardów. Zdając sobie sprawę z kluczowego znaczenia zasobów ludzkich dla jakości
funkcjonowania urzędów JST, wiele uwagi w toku badań poświęcono takŜe poŜądanym
kierunkom działań zorientowanych na rozwój szeroko rozumianych kompetencji kadr
administracji samorządowej.

2.2. ZałoŜenia badawcze
Dla potrzeb badania przyjęto następujące załoŜenia:
▪

próby

w

badaniach

CATI

wyodrębniano

zgodnie

z

przyjętymi

zasadami

reprezentatywności populacji ogółu Polaków, losowości;
▪

uwzględniano

rozkład

liczebności

dorosłych

Polaków

w

poszczególnych

województwach (na podstawie danych z GUS z 31.12.2008 roku);

∗
∗
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w rozmowach telefonicznych metodą CATI i Omnibus zwracano się wyłącznie do osób

▪

dorosłych, tj. tych które ukończyły 18 rok Ŝycia;
starano się zapewnić równowagę parytetową badanych wg płci, aby zgodnie z zasadą

▪

równości szans kobiet i męŜczyzn, do badań mogły przystąpić z jednakowym
prawdopodobieństwem zarówno kobiety jak i męŜczyźni;
w badaniach na temat jakości obsługi interesantów w jednostkach administracji

▪

samorządowej brali udział respondenci, którzy właśnie opuścili wylosowany do
badania urząd oraz tacy, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystali lub nadal
korzystają z usług urzędu gminy, urzędu miasta, urzędu miasta i gminy, urzędu
marszałkowskiego bądź starostwa powiatowego;
starano się zapewnić reprezentatywny udział badanych z jednostek samorządowych

▪

wszystkich szczebli.
2.3.Metody i narzędzia badania
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przeprowadzono badania
ilościowe i jakościowe. Wśród dostępnych technika badawczych wykorzystano:
Technika CATI (Computer Aided Telephone Interview) to metoda badań ilościowych

▪

polegająca

na

przeprowadzaniu

wywiadów

telefonicznych

z

respondentami

z wykorzystaniem komputera; połączenie tradycyjnego wywiadu realizowanego przez
telefon z komputerowym wsparciem; (zadaniem badania ilościowego jest określenie
wielkości oraz częstotliwości występowania badanego zjawiska)
IDI

▪

(In-Depth-Interview)

indywidualnego
jakościowego
mechanizmów

jest

stosowana

jest

w

poznanie,

badanego

to

technika

swobodnego

badaniach

opis,

zjawiska

wywiadu

(zadaniem

badania

jakościowych

wyjaśnienie
oraz

pogłębionego

róŜnorodności

sporządzenie

jego

i

wewnętrznych

swoistej

„mapy

problemowej”); wyników badania metodą IDI nie moŜna przenosić na szerszą
zbiorowość, są one bowiem właściwe dla konkretnej próby; narzędzie badawcze jest
elastyczne, interpretacja wyników ma bardziej subiektywny charakter93,
Omnibus

▪

to

badanie

ilościowe

prowadzone

metodą

wywiadu

bezpośredniego;

zwyczajowa nazwa badania dotyczącego wielu zróŜnicowanych tematów, w którym
respondentom zadawane są pytania dotyczących rozmaitych kwestii;
Mystery

▪

Shopping

(Tajemniczy/tajny

klient)

to

technika

badawcza

słuŜąca

oszacowaniu i poprawie standardu usług świadczonych klientom; polega na wizytach
specjalnie przeszkolonych obserwatorów, którzy, wcielając się w rolę klientów,

93

http://www.ankieter.com.pl/publikacje_pojecia.html
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zbierają potrzebne informacje. Ocenę jakości usług uzyskuje się poprzez porównanie
osiąganego poziomu z załoŜonymi celami94.
W ramach badań nad kierunkami doskonalenia jakości pracy urzędów administracji
samorządowej

skorzystano

ze

zróŜnicowanych

technik

badawczych.

Zastosowanie

metody indywidualnego wywiadu pogłębionego IDI oraz wywiadu telefonicznego CATI,
badania typu Omnibus oraz badania prowadzonego przez niezaleŜnych audytorów
(Mystery Shopping) pozwoliło na konfrontację opinii

badanych grup, tj. interesantów,

przychodzących w róŜnych sprawach do urzędów samorządowych (CATI, Omnibus) oraz
pracowników administracji samorządowej (IDI) – w badaniu poznajemy opinię „dwóch
stron” – interesantów oraz urzędników. Badanie CATI przeprowadzono wśród osób, które
oceniały jakość pracy urzędu i urzędników z perspektywy czasu – obejmowało bowiem
zbiorowość osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy co najmniej raz przybyły do urzędu
załatwić swoją sprawę. Pytania dotyczyły załatwiania ostatniej sprawy, z jaką zgłosili się
do jednej z jednostek samorządu terytorialnego na terenie kraju. W badaniu metodą
CATI (badania telefoniczne) uczestniczyło 500 dorosłych osób (grupa minimalna),
dobranych w sposób proporcjonalny do liczebności dorosłych Polaków w poszczególnych
województwach kraju (dane z 31 grudnia 2008 roku); dotyczyło ono jakości obsługi
interesantów

przez

jednostki

samorządu

terytorialnego.

Podczas

wywiadów

telefonicznych reprezentatywna próba dorosłych Polaków oceniała, w jaki sposób
przebiegało załatwienie ostatniej sprawy, z jaką zgłosili się do jednego z urzędów
administracji samorządowej na terenie kraju. Uczestniczący w badaniu mogli z pewnego
dystansu czasowego ocenić jakość relacji między nimi a urzędnikami, z którymi mieli
kontakt w trakcie załatwiania spraw w urzędzie. MoŜna załoŜyć, Ŝe ich ocena była
pozbawiona cech emocjonalnych, które mogły np. mieć wpływ na rodzaj wypowiedzi.
Badanie techniką Omnibus objęło interesantów, którzy korzystali z usług urzędu
tuŜ

przed

przystąpieniem

do

badania.

Przeprowadzono

je

wśród

osób

właśnie

opuszczających urząd, aby pozyskać od nich jak najbardziej wiarygodne informacje.
Rozmowy przeprowadzane były z uchwyceniem klimatu, w jakim odbyła się

wizyta

w urzędzie, z uwzględnieniem stanu emocjonalnego interesanta. Celem techniki
badawczej Omnibus było dostarczenie informacji przedstawiających globalny obraz
satysfakcji z obsługi klientów przez urzędników w całym kraju. Za pośrednictwem
badania moŜliwe było równieŜ określenie mocnych i słabych stron elementów obsługi
interesantów.
Technika „tajemniczego klienta” ukazuje obraz wizyty interesanta niejako „z ukrycia”.
Jej

wadą

jest

wyostrzenie

obserwacji

nastawionej

na

zidentyfikowane

przez

„tajemniczego interesanta” wszelkich zdarzeń krytycznych, odbiegających dodatnio bądź
94

http://www.pbsdga.pl/x.php?x=70/Mystery-Shopping.html
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ujemnie od załoŜonych standardów.

Celem badania

było sprawdzenie moŜliwości

uzyskania informacji przez tajnego interesanta, który udaje się do urzędu gminy,
starostwa powiatowego bądź urzędu marszałkowskiego, aby zapoznać się z załoŜeniami
budŜetowymi danej jednostki samorządu terytorialnego na rok 2010.
2.4. Specyfikacja problemowych obszarów badania
1. zagadnienia rozwoju instytucjonalnego administracji samorządowej w zakresie
wdroŜonych

rozwiązań

zarządczych,

w

szczególności

takich

jak:

system

zarządzania jakością (np. zgodny z normą ISO 9001:2000), model samooceny
CAF,

elektroniczny

obieg

dokumentów,

wieloletnie

planowanie

finansowe

i inwestycyjne, budŜet zadaniowy, monitorowanie realizacji strategii rozwoju,
mierzenie jakości usług publicznych i satysfakcji klientów; w tym celu
losowo

reprezentatywna

grupa

kadry

kierowniczej

udzieliła

wybrana

indywidualnych

wywiadów pogłębionych (IDI) oraz wypowiedziała się w ramach wywiadu
telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI);
2. rozwiązania

ograniczające

moŜliwość

występowania

zjawisk

korupcyjnych,

w szczególności takie jak: kodeks etyczny, szkolenia z zakresu etyki oraz działania
zwiększające partycypację w procesie decyzyjnym, takich jak prowadzenie
konsultacji

społecznych

czy

zlecanie

zadań

publicznych

organizacjom

pozarządowym; ocena korzyści wynikających z partycypacji społecznej, diagnoza
głównych barier rozwoju współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami
pozarządowym;

diagnoza

zainteresowania

władz

lokalnych

współpracą

z organizacjami pozarządowymi; ocena współpracy z władzami lokalnymi pod
kątem jawności i przejrzystości działania; dla zrealizowania powyŜszych obszarów
badawczych przeprowadzono indywidualne wywiady pogłębione (IDI) w wybranej
losowo reprezentatywnej grupie kadry kierowniczej w JST na temat moŜliwości
ograniczania

zjawisk

korupcyjnych

oraz

zrealizowano

wywiady

telefoniczne

wspomagane komputerowo (CATI) na temat wprowadzenia szkoleń z zakresu
etyki oraz stosowanych rozwiązań zwiększających partycypację w procesie
decyzyjnym;
3. badanie poziomu i zakresu satysfakcji klientów z usług świadczonych przez
urzędy JST - dostarczenie kompleksowej wiedzy na temat

całościowej oceny

jakości obsługi klientów (interesantów) w urzędach administracji samorządowej
przez pryzmat jakości pracy urzędów i ich pracowników; badania jakości obsługi
klientów i dostępu do informacji z wykorzystaniem takich technik badawczych
jak: mystery shopping (na próbie obejmującej losowo dobrane urzędy stanowiące
reprezentatywną próbę dla całej populacji tych jednostek z uwzględnieniem
ich struktury rodzajowej), wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI),
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indywidualne wywiady pogłębione (IDI) i badanie Omnibus; analiza standardów
obsługi klientów i dostępu do informacji publicznej w urzędach gmin (urzędach
miejskich, urzędach miast), starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich
oraz poziomu zadowolenia z obsługi klientów urzędów JST;

badania

na temat

satysfakcji z obsługi i dostępu do informacji publicznej w urzędach JST
na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków, w szczególności w zakresie
dostępności,

terminowości,

komunikatywności,

kompetencji,

uprzejmości

i prezencji urzędników (technika Omnibus);
4. badania na temat jakości stanowionego prawa miejscowego JST poprzez zebranie
danych z organów nadzoru nad JST (liczba uchwalonych i uchylonych aktów
prawnych)
ich

oraz

z

rozpatrzenia);

sądów
badania

administracyjnych
jakościowe

metodą

(liczba

odwołań

indywidualnych

i

sposób

wywiadów

pogłębionych (IDI) wśród pracowników organów nadzoru nad JST merytorycznie
związanych

z

badanym

reprezentatywnej

grupie

zagadnieniem;
kadry

kierowniczej

badania
w

w

JST

za

wybranej
pomocą

losowo
wywiadu

telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI)
5.

diagnoza jakości indywidualnych aktów administracyjnych JST na podstawie
analizy danych ilościowych z organów wyŜszego stopnia w rozumieniu KPA oraz
z sądów administracyjnych (liczba odwołań i sposób ich rozpatrzenia), a takŜe
informacji zebranych w wyniku indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI)
przeprowadzonych wśród

członków Samorządowych

Kolegiów Odwoławczych

oraz wśród wybranej losowo reprezentatywnej grupy kadry kierowniczej w JST
za pomocą wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI);
6. ocena potrzeb szkoleniowych kadr urzędów administracji samorządowej w oparciu
o informacje uzyskane za pomocą wywiadu telefonicznego wspomaganego
komputerowo (CATI) przeprowadzonego w wybranej losowo reprezentatywnej
grupie

kadry

kierowniczej

komórek

kadrowo-szkoleniowych/sekretarzy

JST,

a takŜe w oparciu o informacje uzyskane za pomocą indywidualnych wywiadów
pogłębionych (IDI) z wójtami (burmistrzami lub prezydentami), członkami
zarządów powiatu i województwa;
7. opracowanie profili kompetencyjnych kadr urzędów administracji samorządowej modelowe profile kompetencyjne dla wybranych stanowisk urzędniczych, w tym
kierowniczych kadr urzędów gmin (wiejskich); zadanie ma charakter pilotaŜowy,
uŜyteczność sporządzonych profili została zweryfikowana poprzez
za

pomocą

wywiadów

telefonicznych

wspomaganych

komputerowo

badania
(CATI)

w wybranej losowo reprezentatywnej grupie osób zajmujących stanowiska
kierownicze w urzędach JST, w szczególności z ich sekretarzami.
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Rozdział III. Stan rozwoju instytucjonalnego administracji
samorządowej. Poziom rozwoju i kierunki doskonalenia

3.1.Wprowadzenie
Zarządzanie publiczne zajmuje się zagadnieniem w jaki sposób i przy uŜyciu jakich
metod, technik i instrumentów moŜna kierować organizacjami publicznymi. Państwo
realizuje swoje zadania przez wyspecjalizowane instytucje. Administracja publiczna jest
bardzo waŜnym ogniwem tych wyspecjalizowanych instytucji. Administracja publiczna
to

„zespół

działań,

czynności

i

przedsięwzięć

organizatorskich

i

wykonawczych,

95

prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego (…)” . W Polsce prowadzone
są od wielu lat reformy w zakresie zarządzania publicznego. MoŜna je rozumieć jako
nie tylko zmiany w obszarze strategicznym (określenie wizji, misji, celów rozwojowych),
struktur organizacyjnych i procesów (zmiany proceduralne), ale takŜe kultury organizacji
publicznej. W wyniku reform „powstała organiczna całość, która jest jednocześnie
strukturą wewnętrznie zróŜnicowaną”96.
Zarządzanie publiczne wzoruje się na doświadczeniach sektora prywatnego, głównie
w

zakresie

organizacji

struktur

i

procesów.

Zarządzanie

publiczne

jest

takŜe

interpretowane jako proces reform, akcentujący ekonomiczne aspekty prowadzonej
działalności i skuteczność organizacji publicznej. Wyzwaniem stojącym przed polską
administracją publiczną jest przekształcenie istniejących struktur władzy w organizmy
funkcjonujące sprawnie i efektywnie, zgodnie ze standardami nowoczesnych metod
organizacji i zarządzania.97
Zgodnie

ze

współczesnymi

koncepcjami

zarządzania

publicznego,

z

których

98

za najwaŜniejsze uwaŜa się : nowe publiczne zarządzanie (New Public Management),
zarządzanie przedsiębiorcze (Entrepreneurial Government), zarządzanie menedŜerskie
(Managerialism) oraz administrację publiczną opartą na rynku (Market-Based Public
Administration),

administracja

publiczna

powinna

wykorzystywać

doświadczenia

∗

dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki.
dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki.
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K. Pająk, Samorząd terytorialny i jego wewnętrzna transformacja, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń,
2007, s.69
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P. Bartkowiak, Zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym w realizacji koncepcji zrównowaŜonego rozwoju,
Wydawnictwo AE, Poznań, 2008, s.39
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J. Zaleski, C. Kociński, A. Solecki, B. Turowski, S. Wysocki, J. Duda, W. Skiba, A. Szarycz, P. Tomaszewski,
Efektywne Metody Zarządzania w Administracji Publicznej. Raport Programu Reformy Administracji
Publicznej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000
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A. Zaleski, Teoretyczne podstawy zarządzania gminą [w:] H. Sochacka-Krysiak, Zarządzanie gospodarką i
finansami gminy, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2006
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wynikające z zarządzania w sektorze prywatnym. Dominującym nurtem jest przy tym
New Public Management.99
Koncepcja New Public Management postuluje zorientowany rynkowo, kompleksowy
system przeobraŜeń administracji publicznej w kierunku organizacji działającej w oparciu
o rachunek ekonomiczny i efektywnościowy. Orientacja rynkowa dodatkowo uzupełniona
została przez podejście menedŜerskiego zarządzania sprawami publicznymi. Jednym
z obszarów nowego zarządzania publicznego są reformy funkcjonowania administracji
publicznej zakładające optymalizację i racjonalizację jej aspektów organizacyjnych.100
Celem modernizacji w takim ujęciu jest efektywna i sprawna administracja publiczna
oraz zmiana jej kultury organizacyjnej, a w szczególności: wzrost efektywności
administracji publicznej, wzrost aktywności działania administracji publicznej, wzrost
zadowolenia

klientów

administracji

i

sektora

publicznego,

wzrost

zaangaŜowania

obywateli w Ŝyciu publicznym, wzrost stopnia innowacyjności administracji publicznej.101
Rozwój instytucjonalny administracji samorządowej w Polsce wynika z chęci sprostania
rosnącym oczekiwaniom społecznym w zakresie sprawności i jakości działania urzędów,
poszukiwania nowoczesnych narzędzi zarządzania, dających moŜliwość dostosowania
zakresu usług publicznych do potrzeb obywateli i moŜliwości finansowych urzędu
oraz dopływ wiedzy z zakresu zarządzania publicznego.

3.2.Rozwój instytucjonalny administracji samorządowej
Zagadnienie rozwoju instytucjonalnego jest dobrze znane przedstawicielom kadry
zarządzającej jednostek samorządu terytorialnego, jednak zaledwie 4% badanych
jednostek wdroŜyło Program Rozwoju Instytucjonalnego102, a kolejne 10% jest na etapie
jego implementacji, przy czym są to głównie większe jednostki. Za wdraŜanie PRI
odpowiedzialni są zwykle sekretarze JST, którym wielokrotnie rozszerzono zakres ich
obowiązków.
Rozwiązania

zarządcze

tego

typu

PRI

powinny

być

szerzej

implementowane

w samorządzie terytorialnym w Polsce. Doświadczenia programu pilotaŜowego wykazały
skuteczność i efektywność tego typu rozwiązań w jednostkach kaŜdego szczebla –
od urzędów gminy po urzędy marszałkowskie. Wypracowane know-how moŜe być i jest
obecnie implementowane, jednak większe zainteresowanie wykazują w tym zakresie

99

K. Gralak, Wykorzystanie instrumentów zarządzania publicznego w doskonaleniu potencjału
instytucjonalnego administracji samorządowej w Polsce, Acta Scientiarum Polonorum. Acta Oeconomia Nr 7(4)
2008
100
W. KieŜun, Koncepcje i teorie zarządzania publicznego [w:] B. KoŜuch, T. Markowski, Z teorii i praktyki
zarządzania publicznego, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2005
101
S. Mazur (red.) Rozwój instytucjonalny. Poradnik dla samorządów terytorialnych, Małopolska Szkoła
Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004
102
Na podstawie badań
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jednostki większe, których potencjał pozwala na wdroŜenie PRI przy względnie niŜszych
nakładach finansowych (działa tu teŜ niewątpliwie efekt skali).

Potrzebne są działania intensyfikujące wdroŜenia Programu Rozwoju Instytucjonalnego
w

mniejszych

jednostkach

administracji

samorządowej,

obejmujące

szkolenia

pracowników oraz usługi doradcze na etapie implementacji PRI. MoŜe to pozwolić
ograniczyć koszty.

Ocena rozwoju instytucjonalnego samorządu terytorialnego w zakresie stosowanych
rozwiązań zarządczych wymaga przeanalizowania procesu tworzenia i implementacji
strategii.
Najpopularniejszym dokumentem strategicznym opracowywanym przez JST jest strategia
rozwoju – jej brak deklaruje jednak 5% badanych. RównieŜ plan rozwoju lokalnego
opracowuje ponad 90% JST. Równie popularne okazały się plany rozwoju lokalnego,
którymi dysponuje 92% badanych. Plany odnowy miejscowości opracowało około
73% analizowanych urzędów.
Tab. 4 Typ jednostki a opracowane przez jednostkę dokumenty strategiczne
TYP JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Gmina
Powiat
Powiat Gmina
miejskoGmina
Woj.
ziemski grodzki miejska
wiejska
wiejska

Wyszczególnienie

Strategia rozwoju

Liczebność
%

Plan rozwoju
lokalnego

16

77

19

39

127

198

476

100,0

96,3

100,0

90,7

96,9

93,4

95,0

8

74

17

39

127

196

461

50,0

92,5

89,5

90,7

96,9

92,5

92,0

6

9

15

28

115

194

367

Liczebność
%

Plan odnowy
miejscowości

Ogółem

Liczebność

%
37,5
11,3
78,9
65,1
87,8
91,5
73,3
Inne dokumenty
Liczebność
11
27
5
13
57
71
184
określające
długookresowe
programy rozwoju
%
68,8
33,8
26,3
30,2
43,5
33,5
36,7
Nk – liczba jednostek danego typu (województwo – N1=16, powiat ziemski – N2=80, powiat grodzki – N3=19,
gmina miejska – N4=43, gmina miejsko-wiejska – N5=131, gmina wiejska – N6=212)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań JST.

Inne dokumenty planistyczne wskazało niemal 37% badanych, najczęściej wymieniając
opracowane wieloletnie plany finansowe i inwestycyjne oraz strategie innowacji (ok. 32%
wskazań), wieloletnie plany rozwoju (około 11% odpowiedzi), jak i plany z zakresu
realizacji polityk sektorowych: plany i programy rozwiązywania róŜnego typu problemów
społecznych (14%), plany z zakresu ochrony środowiska (ok. 13%).
Głównym

ograniczeniem

we

wdraŜaniu

programów

strategicznych

są

moŜliwości

finansowe. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iŜ równieŜ w przypadku małych jednostek
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administracyjnych, o budŜecie nie przekraczającym 10 mln zł, dokumenty strategiczne są
często opracowywane, powodem braku omawianych rozwiązań jest teŜ z pewnością
kultura organizacyjna jednostki, filozofia oraz sposób zarządzania. Generalnie, warto
zwrócić uwagę na fakt, iŜ często wystarczy jeden niezwykle aktywny i zaangaŜowany
pracownik, aby mała jednostka mogła dorównać jakością funkcjonowania jednostkom
o znacznie bogatszych zasobach.
Doskonalenie

procesów

zarządzania

strategicznego

wymaga

ciągłego

rozwoju

pracowników samorządowych i aktualizacji wiedzy oraz rozszerzania i pogłębiania
kompetencji

Szkolenia z obszaru zarządzania strategicznego w kontekście zmian zachodzących
w otoczeniu oraz trendów powinny się odbywać, ale prowadzone przez praktyków,
starannie zaprojektowane, dostosowane do specyfiki administracji. Takie szkolenia
z pewnością mogą przyczynić się do wzrostu efektywności pracy i zaangaŜowania
pracowników.

Powszechną tendencją jest coraz bardziej baczne zwracanie organizacji na róŜnorodnych
kibiców strategicznych, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, w swoim otoczeniu.
Zdecydowana większość (77,5% czyli 369 jednostek) pozyskuje uwagi i wnioski
od partnerów społecznych.
Wykres 1.
Czy Państwa jednostka pozyskuje od partnerów społecznych uwagi i wnioski
dotyczące realizacji strategii?

trudno powiedzieć
3,4%

nie
19,1%

tak
77,5%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań JST.

Zdiagnozowanym obszarem problemowym jest podejście włodarzy mniejszych jednostek
(zwłaszcza

gmin

wiejskich

i

miejsko-wiejskich),

którzy

zaniedbują

ten

obszar

zarządzania, wychodząc z załoŜenia o bliŜszym i bardziej bezpośrednim kontakcie
z
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mieszkańcami

(niestety,

niejednokrotnie

jedynie

pozornym).

Niejednokrotnie

za

konsultacje

społeczne

strategii

uznają

oni

wyłoŜenie

dokumentu

do

wglądu

zainteresowanym tym interesariuszom. Nie sprzyja to rzecz jasna wypracowaniu
dokumentów strategicznych niesztampowych, dostosowanych do specyfiki jednostki,
a jednocześnie uwzględniających interesy wszystkich stron. Wiele z dokumentów,
zwłaszcza opracowywanych przez mniejsze jednostki, jest mało zindywidualizowanych,
a

podzlecanie

opracowania

strategii

ekspertom

zewnętrznym,

przy

jednoczesnej

rezygnacji z konsultacji opracowanego dokumentu przez szerokie gremia społeczne
powoduje niejednokrotnie zbyt duŜy poziom ogólności dokumentu, a tym samym
zwiększa koszty jego aktualizacji.

NajwaŜniejsze dokumenty strategiczne powinny być opracowywane przez zespoły
obejmujące wyspecjalizowaną kadrę JST, w tym zwłaszcza kadrę zarządzającą, przy
wsparciu ekspertów zewnętrznych. Dotyczy to zwłaszcza małych jednostek, które
obecnie

niedostatki

kadrowe

rekompensują

scedowaniem

odpowiedzialności

za przygotowanie dokumentów na osoby (instytucje) spoza organizacji. Przygotowanie
strategii powinno być efektem wymiany doświadczeń i wiedzy osób z wewnątrz
i z zewnątrz organizacji. Pozyskiwanie informacji powinno przybrać bardziej aktywną
formę.

Strategia rozumiana jako zestaw wspólnych wartości oraz wiązka najwaŜniejszych celów
powinna być punktem wyjścia do ich hierarchizacji i operacjonalizacji słuŜącej skutecznej
i sprawnej realizacji załoŜeń strategicznych. Respondenci deklarują w zdecydowanej
większości hierarchizację celów i niewiele rzadziej - ich operacjonalizację.

Tab. 5.Typ jednostki a operacjonalizacja i hierarchizacja celów przyjętych w
strategii
TYP JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Wyszczególnienie
Powiat
ziemski

Woj.

Powiat
grodzki

Gmina
miejska

Gmina
miejskowiejska

Gmina
wiejska

Ogółem

Operacjonalizacja celów
tak

Liczebność
%

nie

Liczebność
%

nie wiem

Liczebność
%

Ogółem (Nk)

Liczebność
%

16

69

16

38

113

162

414

100,0

89,6

84,2

97,4

89,0

82,2

87,2

0

4

2

1

8

28

43

0,0

5,2

10,5

2,6

6,3

14,2

9,1

0

4

1

0

6

7

18

0,0

5,2

5,3

0,0

4,7

3,6

3,8

16

77

19

39

127

197

475

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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TYP JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Wyszczególnienie
Powiat
ziemski

Woj.

Powiat
grodzki

Gmina
miejska

Gmina
miejskowiejska

Gmina
wiejska

Ogółem

Hierarchizacja celów
tak

Liczebność
%

nie

Liczebność
%

nie wiem

Liczebność
%

Ogółem (Nk)

Liczebność
%

13

72

17

36

119

173

430

81,3

93,5

89,5

92,3

93,7

87,8

90,5

3

3

1

1

5

20

33

18,8

3,9

5,3

2,6

3,9

10,2

6,9

0

2

1

2

3

4

12

0,0

2,6

5,3

5,1

2,4

2,0

2,5

16

77

19

39

127

197

475

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

* 1 osoba nie udzieliła odpowiedzi na te pytania
Nk – liczba jednostek danego typu, które posiadają strategię rozwoju
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań JST

Opracowana

strategia

zarządzania,

jeśli

przestaje

jednostka

być

tylko

właściwie

dokumentem,

realizuje

a

monitoring

staje

się

procesu.

sposobem
Tymczasem

co czwarta z badanych jednostek nie przyjęła wskaźników pozwalających na monitoring
realizacji strategii. Najczęściej wskaźniki monitorujące strategię opracowują województwa
oraz powiaty grodzkie. Najsłabiej wypadają w tym zakresie gminy wiejskie i – co nieco
zaskakuje - powiaty ziemskie. Prawdopodobnie, wiele z jednostek deklarujących
monitoring strategii rozwoju, prowadzi go ad hoc, w sposób niesformalizowany, bez
wykorzystania z określonego zestawu wskaźników czy wdroŜenia właściwych procedur.
Spośród

podmiotów

szacunkowe

deklarujących

koszty

realizacji

posiadanie strategii

celów

i

przyjmuje

w

rozwoju
strategii

większość oblicza
potencjalne

źródła

finansowania. Warto przy tym zauwaŜyć, iŜ stosunkowo najrzadziej ma to miejsce
w powiatach grodzkich i gminach miejskich.

Jednostki samorządu terytorialnego, niezaleŜnie od zakresu realizowanych zadań,
powinny opracować zbiór wskaźników monitorujących jej realizację i umoŜliwiających
szybką reakcje na zmiany warunków otoczenia poprzez jej aktualizację.
NaleŜy

promować

i

premiować

inicjatywy

kadry

zaangaŜowanej

w

inicjowanie

i wdraŜanie innowacyjnych metod wspierających zarządzanie jednostką samorządu
terytorialnego, a takŜe większą wagę przywiązywać do kwestii kultury organizacyjnej
organizacji. Warto przy tym korzystać z dobrych praktyk (nie tylko z poziomu
administracji, ale i biznesu) oraz benchmarkingu. Dobrym kierunkiem jest równieŜ
szersza współpraca z ośrodkami akademickimi.

62

Obecnie współpraca samorządów z ośrodkami akademickimi przybiera często formę Rad
Biznesu, których zadaniem jest koordynacja współpracy na linii nauka – praktyka
gospodarcza

–

administracja.

Wymiana

wzajemnych

doświadczeń

urzędników,

naukowców i praktyków biznesowych powinna zaowocować szerszym i pełniejszym
wdroŜeniem New Management w administracji, bazującym na juŜ wypracowanych
i sprawdzonych w sektorze prywatnym wzorcach. Zainteresowanie wyŜszych uczelni
projektami ukierunkowanymi na wzrost potencjału jednostek samorządu terytorialnego
dobrze rokuje dla rozwoju rozwiązań zarządczych w JST.

Postuluje

się

większą

wymianę

doświadczeń

Rzeczywiste odniesienie do innych moŜe

i

informacji

między

jednostkami.

umoŜliwić sprawniejsze funkcjonowanie

w przyszłości. Postuluje się przy tym zinstytucjonalizowanie wymiany doświadczeń
między JST, poprzez tworzenie płaszczyzn i form wymiany dobrych praktyk (zarówno
online, jak i w formie bezpośrednich spotkań). Mogą one przybrać formę spotkań
w podregionach, konferencji i seminariów tematycznych. Dobrym rozwiązaniem było
równieŜ stworzenie na poziomie kaŜdego województwa Centrum Informacji, które
koordynowałoby prace w tym zakresie.

Wysoko naleŜy ocenić pomysł, iŜ opracowując własne rozwiązania zarządcze, JST chętnie
sięgają po wzorce wypracowane przez inne jednostki (w tym głównie krajowe).
Wykorzystują przy tym Dobre Praktyki, ale równieŜ benchmarking.

Mając na uwadze bardzo intensywnie zachodzący proces tworzenia się w Polsce
wszechstronnych

związków

miast

partnerskich,

staje

się

on

doskonałym

polem

do wykorzystania tych kontaktów do wymiany doświadczeń w dziedzinie rozwoju
poprzez benchmarking.

Współpraca z jednostkami partnerskimi dotyczy zwłaszcza kultury i wymiany młodzieŜy,
a takŜe wymiany doświadczeń w funkcjonowaniu administracji lokalnej i organizowaniu
usług publicznych. Co waŜne, obserwowana jest istotna prawidłowość: kraje „starej” Unii
Europejskiej dzielą się swoimi doświadczeniami i dorobkiem z nowymi demokracjami
europejskimi. Kontakty te napotykają niestety na bariery finansowe, problemem jest
równieŜ

ciągle

bariera

językowa

oraz

odległość

między

partnerami

(zwłaszcza

pozaeuropejskimi). Dwie pierwsze z wymienionych barier szczególnie mocno odczuwane
są przez mniejsze jednostki – gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, co skutkuje najsłabszym
wykorzystywaniem tego typu formy współpracy przez te jednostki.
Dominującym

obszarem,

w

zakresie

którego

JST

szukają

punktów

odniesienia

i porównują się jest obecnie gospodarka i inwestycje, ale takŜe oświata, kultura, sport
i turystyka. Prezentowane dobre praktyki nie mogą być jednak bezpośrednio i w całości
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kopiowane a następnie przenoszone do innych samorządów, zawsze muszą podlegać
twórczej adaptacji. Podobnie jest w przypadku pozyskiwaniu funduszy na strategicznie
zaplanowany rozwój. Ponad 95% badanych jednostek pozyskiwało w ciągu ostatnich
4 lat dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych i/lub Funduszu Spójności.
Wspomaganie się firmami zewnętrznymi podnosi moŜliwość uzyskiwania dofinansowania.
Struktury komórek pozyskujących środki są róŜnorodne: od całkowitej samodzielności,
poprzez wspomaganie się zewnętrznymi ekspertami, aŜ do zlecania kompleksowego
przygotowania wniosku.

Badania

zaprezentowały

uczenie

pozytywnego doświadczenia, w

się

wyniku

badanych

jednostek

czego rosła

liczba

przez

kumulowanie

wniosków

i

struktury

organizacyjne stawały się coraz bardziej rozbudowane. Jednostki odnoszące sukcesy
na tym polu precyzyjnie potrafiły podać liczbę grantów, wysokość, odsetek pozytywnych
wniosków, sposób ich wykorzystania.

WdraŜanie budŜetu zadaniowego, rekomendowanego do stosowania w JST, choć jeszcze
nieobowiązkowego,

stanowi

bardzo

waŜny

parametr

w

ocenie

postępującego
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zarządzania

. W porównaniu z budŜetem klasycznym, sporządzanym w układzie

klasyfikacji budŜetowej, budŜet zadaniowy umoŜliwia prezentację wszystkich zadań
realizowanych przez jednostkę, wskazuje kierunki wydatkowania środków, pozwala
zestawić rzeczywiste i pełne koszty realizacji zadań, prezentuje szczegółowe mierniki
wykonania zadań, a takŜe wskazuje odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych
zadań. Diagnoza nie dostarczyła niestety jednoznacznych informacji na temat skali
wykorzystania tego rodzaju budŜetu przez jednostki samorządu terytorialnego.104 Wydaje
się, Ŝe bardziej prawdopodobny jest udział rzędu 20%.
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Specjalizujący się w tej kwestii naukowcy w Polsce podkreślają, iŜ zapobieganie kryzysowi finansów
publicznych przez racjonalizację gospodarowania środkami publicznymi powoduje konieczność stworzenia
systemu nowoczesnego zarządzania środkami publicznymi. Jednym ze skutecznych rozwiązań jest budŜet
zadaniowy: K. Piotrkowska-Marczak, T. Uryszek, Zarządzanie finansami publicznymi, Difin, Warszawa 2009,
s.131 oraz T. Lubińska (red.), BudŜet zadaniowy w Polsce. Reorientacja z wydatkowania na zarządzanie
pieniędzmi publicznymi, Difin, 2007, s.9
104

Pytanie o jego stosowanie zadane zostało w dwóch badaniach: jedno z nich było z załoŜenia badaniem całkowitym,
dedykowanym wszystkim JST (niestety zwrotność okazała się niska – ok. 30%), drugie zaś przeprowadzone zostało na
reprezentatywnej próbie 501 JST. W drugim z cytowanych badań ustalono, Ŝe budŜet zadaniowy posiada 40,9% jednostek,
podczas gdy pierwsze dostarczyło dwukrotnie niŜszej wartości wskaźnika.
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Tab. 6 Typ jednostki a opinia nt budŜetu zadaniowego (Czy Pana/i zdaniem,
budŜet zadaniowy jest lepszym rozwiązaniem niŜ budŜet tradycyjny?)
Wyszczególnienie

tak
nie
trudno powiedzieć/
brak odp.
Ogółem (Nk)

Liczebność
%
Liczebność
%
Liczebność
%
Liczebność
%

TYP JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Gmina
Powiat
Powiat
Gmina
miejskoGmina
Woj.
ziemski grodzki miejska wiejska
wiejska
14
48
11
21
69
94
87,5
60,0
57,9
48,8
52,7
44,3
1
7
0
5
7
32
6,3
8,8
0,0
11,6
5,3
15,1
1
25
8
17
55
86
6,3
31,3
42,1
39,5
42,0
40,5
16
80
19
43
131
212
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Ogółem
257
51,3
52
10,4
191
38,3
501
100,0

Nk – liczba jednostek danego typu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań JST

Warto przy tym podkreślić, iŜ prawie 40% badanych miało problem z oceną budŜetu
zadaniowego. Zdecydowani zwolennicy budŜetu zadaniowego rekrutują się zwłaszcza
spośród urzędów szczebla wojewódzkiego. Stosunkowo najrzadziej przeciwnicy budŜetu
zadaniowego rekrutują się spośród powiatów grodzkich i gmin miejsko-wiejskich.
Preferowanie budŜetu zadaniowego jest częstsze w przypadku większych jednostek,
o wyŜszym budŜecie.
Tab.7. Zalety i wady budŜetu zadaniowego
Zalety
jest spójny z pozostałymi narzędziami zarządzania
strategicznego, planem inwestycyjnym i finansowym,
jest bardziej przejrzysty, czytelny, zrozumiały,
jest bardziej elastyczny, moŜna go dostosować do
bieŜących sytuacji,
zadania są jasno określone, co ułatwia ich realizację, a
takŜe przedstawienie efektów działania społeczeństwu,
jest bardziej konkretny, precyzyjny, bardziej szczegółowy,
dokładny,
cele są jasno określone, a zadania czytelnie powiązane z
celami strategicznymi,
przewiduje rozwój jednostki, jest dostosowany do
strategii,
zadania moŜna wykonywać od początku do końca, bez
konieczności
przerywania
zadań,
pozwala
na
uwzględnienie wszystkich kosztów danego zadania,
eliminuje moŜliwość ciągłego „mieszania” w budŜecie,
pozwala na większą efektywność wykorzystania środków
finansowych, kontrola wykorzystania środków jest
znacznie
łatwiejsza,
łatwiejsze
jest
planowanie
wydatkowania środków,
jest mniej podatny na manipulacje, jest łatwiejszy do
oceny przez obywateli,
dyscyplinuje władze, przez co ogranicza rozrzutność na
wiele drobnych zadań, a co więcej – motywuje osoby
odpowiedzialne do działania i konsekwencji w działaniu,
usprawnia realizację zadań inwestycyjnych, w tym
zwłaszcza
wykorzystanie
środków
unijnych,
jest
wygodniejszy dla jednostek, które się rozwijają i
inwestują,
moŜliwość lepszej aktualizacji kompetencji pracowników.

Wady
pojawia się konieczność zatrudnienia dodatkowego
pracownika,
jego przygotowanie jest bardziej czasochłonne
jest to nowa formuła, wymagająca zmiany sposobu
myślenia (a na to nie wszystkie jednostki są
przygotowane),
korzyści są mniejsze niŜ koszty naleŜałoby tworzyć
równolegle z budŜetem tradycyjnym ten zadaniowy),
„są opinie, Ŝe będzie trudniej”,
w
miastach
jest
bardziej
potrzebny,
lepsze
rozwiązanie
dla
większych
jednostek
administracyjnych,
budŜet zadaniowy nie jest konieczny, gdy budŜet
jednostki jest za mały.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań JST
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Warto

teŜ

zauwaŜyć,

iŜ

niektórzy

z

respondentów

uznali,

Ŝe

nie

moŜna

jednoznacznie stwierdzić, który z nich jest lepszy, inni – nie widzą róŜnicy. Ankietowani
twierdzili takŜe, Ŝe oba mają swoje mocne i słabe strony („kaŜdy kij ma dwa końce”).
Niektórzy zauwaŜyli, Ŝe są w trakcie jego weryfikacji, a więc za wcześnie na jego ocenę.
Wielu z respondentów wskazywało na brak doświadczeń lub na brak wiedzy czy zdania
w tym zakresie. MoŜe to wskazywać na brak rzetelnej wiedzy na ten temat wśród
decydentów. W sytuacjach zmiennego otoczenia konieczna wydaje się aktualizacja
wiedzy na temat funkcji, tworzenia oraz budowy budŜetu zadaniowego, ale „urządzamy
takie pogadanki na ten temat” to zbyt mało do uznania tego poziomu za wystarczający.
Pokazuje to jednak podejście, w ramach którego dzielenie się wiedzą następuje takŜe
metodami odbiegającymi od standardów, ale jednak powodującymi postęp. Praktyka
dzielenia się wiedzą przez komórki lub oddziały w organizacjach biznesowych staje
się normą, dlatego równieŜ mogłaby być upowszechniana w administracji.
Wymienione bariery nie wydają się bardzo kłopotliwe do wyeliminowania w sytuacji
pojawienia się chęci zmian. Wydaje się, Ŝe wiele z tych stwierdzeń zasłania jedynie lęki i
obawy przed zmianą i nowymi, nieznanymi rozwiązaniami. Warto jednak podkreślić,
Ŝe instytucje, które od dłuŜszego czasu wykorzystują budŜet zadaniowy, oceniają wysoko
taką praktykę.

Konieczna jest intensyfikacja działań informacyjnych związanych z promowaniem
koncepcji budŜetu zadaniowego, poniewaŜ obecnie wiedza w tym zakresie w wielu JST
jest zbyt mała. BudŜet zadaniowy jawi się jako uŜyteczna, nowoczesna metoda słuŜąca
zarządzaniu strategicznemu. Popularyzacji informacji na temat budowy tego instrumentu
oraz doskonaleniu praktyk wykorzystania moŜe słuŜyć transfer wiedzy oraz szkolenia
oparte na przykład na coachingu czy analizie przypadków. Obok partnerów zewnętrznych
warto włączyć w te działania przedstawicieli JST, których wiedza i doświadczenie w
stosowaniu

budŜetu

zadaniowego

są

bardzo

uŜyteczne,

zwłaszcza

w

ujęciu

aplikacyjnym.

Doświadczenia JST z budŜetem zadaniowym pokazują, Ŝe w przypadku administracji
samorządowej wprowadzanie obligatoryjności pewnych dobrych rozwiązań zarządczych
(a do takich naleŜy, w naszej ocenie, budŜet zadaniowy) nie jest pozbawione przesłanek.
Wręcz przeciwnie, juŜ samo promowanie budŜetu zadaniowego jako formy zarządzania
finansami

JST

zarządzania.
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spowodowało

znaczny

wzrost

zainteresowania

tym

instrumentem

WdroŜenie rozwiązań usprawniających zarządzanie jednostką, zwłaszcza w wymiarze
finansowym,

powinno

wynikać

z

rozwiązań

ustawodawczych,

a

obligatoryjność

niektórych z nich (np. stosowanie WPI przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych,
stosowanie modeli typu CAF przy pozyskiwaniu środków w ramach Działania 5.2 PO KL)
jest dla części jednostek jedynym bodźcem do ich wdroŜenia. Obligatoryjności tych
rozwiązań powinna towarzyszyć szersza akcja informacyjna i szkoleniowa, jako Ŝe kadra
urzędów bardzo często nie posiada odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji. Warto równieŜ
poprzedzać

wprowadzenie

rozwiązań

w

zakresie

innowacyjnych,

zarządzania

jednakŜe

projektami

uciąŜliwych

pilotaŜowymi,

dla

samorządów,

pozwalającymi

na

testowanie w praktyce proponowanych rozwiązań w celu ograniczenia ewentualnych
zagroŜeń i barier ich szerszej implementacji.

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) oraz Wieloletni Plan Finansowy (WPF) stanowią
narzędzia

niezbędne

do

sprawnego

zarządzania

finansami

jednostki

samorządu

terytorialnego. UmoŜliwiają one określenie optymalnej ścieŜki finansowania przedsięwzięć
podejmowanych
finansowych

przez

jednostki

jednostkę,
i

prowadzą

pozwalają
do

na

realistyczną

efektywnej

realizacji

ocenę

zadań.

moŜliwości
Ustalane

są

w perspektywie co najmniej trzyletniej, stając się tym samym skutecznym narzędziem
rozwoju jednostki. Inwestycje zawarte w WPI słuŜą realizacji celów strategicznych
określonych w strategii rozwoju.
W zasadzie wszystkie badane jednostki posiadają Wieloletni Plan Inwestycyjny (twierdzi
tak 99% respondentów). Z kolei Wieloletni Plan Finansowy opracowuje tylko 61,5%
badanych jednostek. Obydwa dokumenty powinny być ze sobą skoordynowane, jednak
posiadanie WPI nie jest wyznacznikiem posiadania WPF i na odwrót. Jak wykazały
przeprowadzone analizy, w większości badanych jednostek WPI i WPF są ze sobą
skoordynowane. Co więcej, są one skoordynowane ze strategią rozwoju. Skróconą wersją
WPF i WPI dysponuje mniej więcej połowa jednostek. Warto zauwaŜyć, iŜ najrzadziej
skrócone wersje posiadają jednostki z woj. mazowieckiego i lubelskiego (głównie gminy
miejsko-wiejskie i wiejskie).

Postuluje się szersze wykorzystanie systemu zarządzania projektami w działalności JST,
szczególnie na etapie pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym zwłaszcza środków
funduszy

strukturalnych

i

Funduszu

Spójności.

Wymagany

jest

przy

tym

czas

na adaptowanie się JST do nowych rozwiązań w sferze zarządzania jakością.

Zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego nierozerwalnie wiąŜe się z realizacją
projektów, w tym zwłaszcza współfinansowanych ze środków unijnych. Dlatego teŜ,
dokonując oceny systemu zarządzania JST poddano analizie m.in. obszar zarządzania
projektami.

Celem

rozwoju

instytucjonalnego

w

tym

obszarze

zarządzania
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jest doskonalenie zarządzania własnymi zasobami finansowymi, rzeczowymi i ludzkimi
oraz zwiększenie udziału funduszy zewnętrznych w finansowaniu realizacji zadań JST.
Kluczowym

zagadnieniem

jest

zastosowanie

zarządzania

projektami

na

etapie

pozyskiwania środków zewnętrznych.
Jak juŜ wcześniej wspomniano ponad 95% badanych jednostek pozyskiwało w ciągu
ostatnich 4 lat dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych i/lub Funduszu
Spójności. W obrębie pozostałych 5% jednostek z pewnością znalazły się teŜ takie, które
metodologię projektową wykorzystywały przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych
z innych źródeł. Wydawać by się mogło, Ŝe implikować to będzie szerszy zakres wdroŜeń
systemu

zarządzania

projektami.

Tymczasem

jednostki

samorządu

terytorialnego

w większości nie posiadają wdroŜonego systemu zarządzania projektami (Tabela nr 8).

TYP JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wyszczególnienie
Woj.

tak
nie
trudno powiedzieć/
brak odp.
Ogółem

Liczebność
%
Liczebność
%
Liczebność
%
Liczebność
%

9
56,3
6
37,5
1
6,3
16
100,0

Powiat
ziemski

31
38,8
45
56,3
4
5,0
80
100,0

Powiat
grodzki

8
42,1
9
47,4
2
10,5
19
100,0

Gmina
miejska

14
32,6
26
60,5
3
7,0
43
100,0

Gmina
miejskowiejska

30
22,9
92
70,2
9
6,9
131
100,0

Gmina
wiejska

34
16,0
170
80,2
8
3,8
212
100,0

Ogółem

Tab. 8 Typ jednostki a wdroŜenie systemu zarządzania projektami

126
25,1
348
69,5
27
5,4
501
100,0

Nk – liczba jednostek danego typu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań JST

Do liderów w zakresie wdraŜania systemu zarządzania projektami naleŜą małopolskie
(z odsetkiem ok. 37%), pomorskie (ok. 35%), opolskie (33%), a takŜe śląskie
i wielkopolskie (ok. 30%). Najsłabiej natomiast wypada województwo łódzkie. Sytuacja
w tym zakresie jest tym gorsza, im mniejsza jednostka i im niŜszy szczebel administracji
samorządowej.
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PoniŜszy schemat prezentuje wskazywane przez uczestników wywiadów indywidualnych
bariery i atuty zarządzania projektami.

Schemat nr 1.
Zarządzanie projektami w JST- zalety i wady
Zarządzanie
projektami
Bariery

Atuty

Biurokracja
Komplikowanie
procedur

Łatwość
monitorowania
Większe moŜliwości
motywowania
pracowników

Częsta zmiana
przepisów i
wytycznych

Więzi organizacyjne
usprawniają przepływy
zasobów w organizacji

Brak odpowiednio
wykwalifikowanych
pracowników

Więzi organizacyjne
usprawniają proces
delegowania
uprawnień

Konieczność zmian w
harmonogramie oraz
zasobach

Wspiera wdraŜanie
innowacji w
organizacji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań JST

Warto przy tym podkreślić duŜą skuteczność JST w aplikowaniu o środki unijne najniŜszy odsetek wygranych wniosków to ok. 40%, jednak wiele z badanych jednostek
osiągnęło wskaźnik sukcesu rzędu 80-90%. MoŜliwość uzyskiwania dofinansowania
podnosi wspomaganie się firmami zewnętrznymi. Struktury komórek pozyskujących
środki

są

róŜnorodne:

od

całkowitej

samodzielności,

poprzez

wspomaganie

się zewnętrznymi ekspertami, aŜ do zlecania kompleksowego przygotowania wniosku.
Zwykle mniejsze projektu realizowane są we własnym zakresie, samorządy posiłkują
się jednak pomocą ekspertów przy przygotowaniu bardziej zaawansowanych projektów.
Wywiady wykazały uczenie się przez doświadczenie, w wyniku czego rosła liczba
wniosków i struktury były coraz bardziej rozbudowane. Jednostki odnoszące sukcesy
na tym polu precyzyjnie potrafiły podać liczbę grantów, wysokość, odsetek pozytywnych
wniosków, sposób ich wykorzystania.
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Generalnie
na

środki

finansowanie

związane

z

pozyskiwane
edukacji,

ochroną

przez

kultury,

środowiska,

jednostki

pomocy
czyli

samorządowe

społecznej,

występuje

przeznaczane

infrastruktury,

pełen

wachlarz

są

inwestycje
moŜliwości

inwestycyjnych. Potwierdza to wielopłaszczyznowe zaspokajanie potrzeb mieszkańców
i innych interesariuszy.
Dokonując oceny kierunku i zakresu działań w kontekście pozyskiwania funduszy na
rozwój kadra zarządzająca JST zwracała uwagę na niską – jak dotąd – aktywność
polskich

samorządów

dostępnych

i

oraz

najlepiej

ograniczanie

znanych

(czyli

się

do

głównie

pozyskiwania
unijnych),

z

środków

najłatwiej

pominięciem

innych

zagranicznych źródeł finansowania.

NaleŜy kontynuować wdraŜanie systemów zarządzania jakością do praktyki zarządzania
JST. Dobrym nośnikiem informacji o zaletach tych rozwiązań są „Dobre Praktyki”, Grupy
Wymiany Doświadczeń czy program „SAS”. Szersze czerpanie z doświadczeń innych
urzędów przy wdroŜeniach modelu samooceny CAF jako bufor niwelujący opór wobec
zmian.

Reformy

instytucjonalne

wprowadzane

w

Polsce

postawiły

przed

administracją

samorządową wiele wyzwań, szczególnie w sferze ulepszania zarządzania usługami
świadczonymi przez jednostki samorządowe. Doświadczenia europejskie pokazały, Ŝe dla
podniesienia efektywności jakości usług w system zarządzania administracją niezbędne
jest wkomponowanie systemu zarządzania jakością. Głównymi filarami tego systemu jest
model

samooceny

CAF,

model

EFQM

oraz

system

zarządzania

jakością

zgodny

z wymaganiami normy EN ISO 9001:2000.
Niestety, jak wykazały badania, wdroŜenie systemów zarządzania jakością deklaruje
niewielu

badanych,

przy

czym

zdecydowanie

najczęściej

stosowany

jest

system

zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2000 (średnio w co piątej jednostce). Z kolei
zupełnie marginalne jest znaczenie modelu EFQM (Modelu Doskonałości Europejskiej
Fundacji Zarządzania Jakością). Model samooceny CAF równieŜ nie jest popularnym
rozwiązaniem. Wydaje się, Ŝe w populacji JST moŜna się spodziewać wdroŜenia CAF
w ok. 3-4% instytucji. Jest to jednak nowe rozwiązanie i nie zostało jeszcze
upowszechnione na szeroka skalę. Jednostki samorządowe, mające model CAF nawet
od niedawna (od roku) podkreślają jednoznacznie korzyści systemu. Z pewnością
do szerszego zainteresowania CAF przyczyni się realizacja pilotaŜowego projektu
„Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody
Oceny (CAF)w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników
i pomoc doradczą”. Warto podkreślić, iŜ bodziec do dalszej intensyfikacji działań
w zakresie wdraŜania CAF mogą stanowić planowane od 2010 r. zmiany wymagań
stawianych projektom konkursowym w ramach Działania 5.2 PO KL - wszystkie projekty
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konkursowe mają zostać przygotowane za pomocą określonej metodologii do oceny
potencjału i wyników (w tym np. CAF) – obecnie jest to kryterium strategiczne.
Najszersza skala wdroŜeń systemów zarządzania jakością ma miejsce w przypadku
urzędów marszałkowskich i powiatów grodzkich.
Wykres 2.
Typ jednostki a wdraŜanie najwaŜniejszych systemów zarządzania jakością

Nk – liczba jednostek danego typu (województwo – N1=16, powiat ziemski – N2=80, powiat grodzki – N3=19,
gmina miejska – N4=43, gmina miejsko-wiejska – N5=131, gmina wiejska – N6=212)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań JST

Do głównych przesłanek wprowadzania filozofii i instrumentów zarządzania jakością
zaliczyć

moŜna:

obniŜenie

kosztów,

wyŜszą

jakość

świadczonych

usług,

zmianę

stereotypów i przyzwyczajeń, wyŜszą zdolność integracji ze strukturami unijnymi, wzrost
atrakcyjności i wiarygodności JST w otoczeniu.
JST widzą zalety tego typu rozwiązań i w przypadku kaŜdego z podstawowych narzędzi
planują nowe realizacje. Co czwarta jednostka planuje wdroŜenie ISO (dotyczy
to zwłaszcza powiatów ziemskich i gmin miejsko-wiejskich).
Oczywiście są teŜ jednostki zarysowujące raczej problemy niŜ korzyści z wdroŜenia
systemu zarządzenia jakością. Dotyczą one zwłaszcza niechęci starszych pracowników do
wdraŜanych zmian. Niektórzy uwaŜają system zarządzania jakością za zbyteczny
w małych jednostkach, zwłaszcza Ŝe wiąŜe się ze skomplikowanymi aczkolwiek zbędnymi
procedurami. MoŜe teŜ prowadzić do opóźnień w realizacji zadań.

WaŜnym elementem public relations jednostki samorządu terytorialnego powinno być
komunikowanie mieszkańcom i potencjalnym inwestorom

sukcesów w zarządzaniu

jednostką, czego potwierdzeniem jest chociaŜby certyfikat ISO czy CAF, ale równieŜ
uzyskane nagrody i wyróŜnienia i wysokie pozycje w róŜnego rodzaju rankingach.
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. Tymczasem uczestnicy wywiadów w większości bagatelizowali te kwestie, uwaŜając, Ŝe
Ŝadnych wymiernych efektów dla jednostki nie przyniosły one. Jednak – jak się wydaje –
wynika to ze zbyt słabego PR.

Konieczne staje się rozszerzanie oferty usług administracyjnych i zintensyfikowanie
rozwoju elektronicznej administracji.

O poziomie rozwoju instytucjonalnego urzędów administracji samorządowej decyduje
w coraz większym stopniu wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informacyjnokomunikacyjnych. Z załoŜenia usprawniają one pracę urzędu, po pierwsze poprzez
szybszy przepływ informacji i moŜliwość zarządzania tym zasobem, a tym samym
skrócenie czasu trwania procesów decyzyjnych (perspektywa urzędu), po drugie poprzez
zwiększenie dostępu
systemów

do jego usług

informatycznych

elektronicznymi

kanałami

oraz

(perspektywa

ich

integracja

komunikacyjnymi

klienta). Stopniowe wdraŜanie

z

coraz

pozwoli

bardziej

powszechnymi

na osiągnięcie rozwoju usług

elektronicznych na wysokim poziomie. Powinno to umoŜliwić nie tylko udostępnienie
dokumentów do pobrania, ale równieŜ złoŜenie pisma oraz monitorowanie przebiegu
sprawy urzędowej przez obywatela.
Jednym

z

rozwiązań

zaliczanych

do

pierwszego

elektroniczny system obiegu dokumentów.
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z

wymienionych

obszarów

jest

Obecnie elektroniczny obieg dokumentów

wdraŜa niemal połowa urzędów (Tabela nr 9). Czynnikiem decydującym o korzystaniu
z tego rozwiązania w urzędzie jest jego wielkość (funkcjonuje obecnie głównie w duŜych
jednostkach, znacznie mniejsze znaczenie odgrywa w gminach wiejskich). Liderem
we

wdraŜaniu

elektronicznego

obiegu

dokumentów

jest

województwo

podlaskie

– w obrębie próby wdroŜyło go 75% jednostek z tego obszaru. Na drugim biegunie
są jednostki zlokalizowane w województwach: kujawsko-pomorskim (ze wskaźnikiem
29,6%)

i

lubuskim

(31,6%),

w

tym

zwłaszcza

te

o

mniejszych

moŜliwościach

finansowania.
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Obowiązek wprowadzenia przez podmioty realizujące zadania publiczne (w tym JST) elektronicznego obiegu
dokumentów reguluje ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w
sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. Nr
200, poz. 1651). Ostatnia nowelizacja Ustawy z 26 maja 2009 r. wprowadziła waŜne zmiany, usprawniające elektroniczny
kontakt z administracją. Po pierwsze, dokument w postaci elektronicznej uzyskał w postępowaniu administracyjnym taką
samą moc jak dokument papierowy. Rozszerzono poza tym katalog usług, jakie mogą być świadczone przy zastosowaniu
dokumentów elektronicznych, m.in. o zezwolenie na budowę, decyzję o podziale nieruchomości, wydanie koncesji na
alkohol. Istotne jest równieŜ wprowadzenie moŜliwości stosowania nowej metody uwierzytelniania klientów – Zaufany
Profil, dzięki któremu moŜliwe będzie składanie pism bez konieczności stosowania dodatkowych podpisów elektronicznych.
Zwłaszcza ostatnie z omawianych rozwiązań ma szansę stać się powaŜnym bodźcem do szerszego wykorzystania narzędzi
elektronicznych w kontaktach w klientami.
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Ogółem

Tab 9. Typ jednostki a funkcjonowanie elektronicznego obiegu dokumentów
TYP JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wyszczególnienie
Woj.
tak

Liczebność
%
Liczebność
%
Liczebność
%

nie
trudno
powiedzieć
Ogółem (Nk)

14
87,5
2
12,5
0
0,0

Powiat
ziemski
53
66,3
26
32,5
1
1,3

Powiat
grodzki
12
63,2
7
36,8
0
0,0

Gmina
miejska
29
67,4
14
32,6
0
0,0

Gmina
miejskowiejska
70
53,4
60
45,8
1
0,8

Gmina
wiejska
69
32,5
142
67,0
1
0,5

247
49,3
251
50,1
3
0,6

Liczebność
%

16
80
19
43
131
212
501
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Nk – liczba jednostek danego typu (województwo – N1=16, powiat ziemski – N2=80, powiat grodzki – N3=19,
gmina miejska – N4=43, gmina miejsko-wiejska – N5=131, gmina wiejska – N6=212)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań JST

WdraŜanie rozwiązań w sferze zarządzania powinno opierać się na dwojakich praktykach
– narzucanych administracyjnie oraz na pobudzaniu motywacji posiadania rozwiązań
poprzez perswazyjne szerzenie informacji o korzyściach i ułatwieniach płynących
z ich stosowania.

W sferze zarządzania wiedzą i informacją bardzo trudno jest uzyskać model „idealny”.
Od specyfiki jednostki, kompetencji pracowników i nastawienia do zastosowania technik
informatycznych, a takŜe od bieŜących potrzeb ludności zaleŜy zakres usług. Warto
podkreślić, iŜ nie tylko udzielanie informacji zwrotnej, konsultowanie decyzji i posunięć,
ale przede wszystkim takie właśnie wzbudzenie poczucia podmiotowości stanowi zachętę
do dalszego włączania się mieszkańców w szeroko rozumiany proces zarządzania.
Sprzyja temu wykorzystanie narzędzi ICT w administracji. W mniejszych placówkach
elektroniczne

narzędzia

wkraczają

jednak

powoli,

chociaŜ

nawet

jeśli

jednostki

te nie posiadają własnych forów, to deklarują analizowanie innych dostępnych w danym
regionie.
Warto teŜ zwrócić uwagę na fakt, iŜ po raz kolejny wyniki badania wykazały
wprowadzenie obligatoryjności niektórych rozwiązań jako punkt startowy dla wielu
jednostek do wdraŜania kolejnych usprawnień. Sytuacja taka ma miejsce odnośnie
obowiązku zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Będąc juŜ
wyposaŜonymi w rozwiązania obligatoryjne, na bazie zdobytych doświadczeń urzędy
wdroŜyły równieŜ rozwiązania fakultatywne – strony internetowe własnych urzędów.

Urzędy

powinny

zwiększyć

dbałość

o

własne

strony

internetowe

i

aktualność

zamieszczanych na nich informacji (dotyczy to równieŜ BIP).

Do rozwiązań wspomagających procesy zarządzania informacją wewnątrz urzędów
zaliczyć naleŜy równieŜ róŜnego typu oprogramowanie i systemy informatyczne.
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Wykres 3.
Systemy informatyczne wspomagające system zarządzania wdroŜone w JST
(N=501; w %)
Oprogramowanie komputerowe stworzone na wewnętrzne potrzeby
urzędu

75,0

Tradycyjne narzędzia (narzędzia Office, w tym arkusz kalkulacyjny
Excel)

2,4

19,2

3,4

98,6
52,5

System informatyczny do obsługi zamówień publicznych

36,1

8,4
79,8

System zintegrowany klasy ERP 6,4 6,8
0%

20%

tak
nie i nie planujemy jego wdroŜenia

40%

3,0

7,0

60%

80%

100%

nie, ale przygotowujemy się do jego wdroŜenia
trudno powiedzieć/brak odp.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań JST

Ponad połowa urzędów korzysta ze specjalistycznych systemów informatycznych do
obsługi zamówień publicznych. Plany dotyczące zastosowania tego rozwiązania posiadają
tylko 42 urzędy, czyli 8,4%. Najmniejszą popularnością cieszą się systemy zintegrowane
klasy ERP

(ang. Enterprise Resource Planning). Spośród jednostek administracji

samorządowej w Polsce, system ten po raz pierwszy wdroŜony został w Urzędzie
Miejskim we Wrocławiu. ERP jest systemem skutecznie usprawniającym zarządzanie,
jednak bardziej uŜytecznym dla duŜych jednostek, w których struktury są bardziej
rozbudowane, a zadania – bardziej skomplikowane. Jak wykazały nasze badania, system
ERP został wdroŜony w ponad 6% badanych jednostek.
W

urzędach

odsetek

spraw

obywatelskich

zgłaszanych

i

monitorowanych

drogą

elektroniczną nie przekracza zwykle 25%. Dane te potwierdzają ciągle jeszcze niską
informatyzację urzędów administracji samorządowej. Badane urzędy za pośrednictwem
e-urzędu umoŜliwiają obywatelom i przedsiębiorcom załatwienie róŜnego typu spraw.
W największej liczbie badanych urzędów (w ponad 60%) są to sprawy obywatelskie.
W mniej niŜ połowie urzędów moŜliwe jest przez portale www załatwienie on-line
rodzinnych

spraw

indywidualnych,

spraw

związanych

nieruchomościami, czy z rozwojem przedsiębiorczości (Wykres 4).
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z

gospodarowaniem

Wykres 4.
Sprawy, które moŜna załatwić w urzędzie on-line (N=501, w %)
8,8

inne

88,0

Związane z gospodarowaniem gruntami i
nieruchomościami

37,7

2,6

69,5

2,4

Związane z rozwojem przedsiębiorczości

42,5

56,3

1,2

Rodzinne indywidualnego interesanta

41,1

57,9

1,0

61,5

Obywatelskie indywidualnego interesanta
tak

59,7

28,1

Związane z usługami komunalnymi

3,2

nie

brak odp.

0%

20%

40%

60%

37,9

0,6

80%

100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań JST

Najczęściej wymieniano udostępnianie druków, formularzy, czy ankiet. Na plan pierwszy
wysuwają się zatem sprawy obywatelskie, czyli najczęściej załatwiane i dotyczące
kaŜdego obywatela.
Rozszerzanie

dostępu

do

usług

urzędu

przy

wykorzystaniu

technologii

informacyjno-komunikacyjnych oznacza udostępnienie dodatkowego kanału kontaktu
z klientem w postaci platformy elektronicznej. Elektroniczna administracja postrzegana
jest jako instrument rozwoju administracji publicznej, sprawia, Ŝe staje się ona bardziej
innowacyjna. Celem jej wdraŜania jest optymalizacja jakości świadczonych usług
publicznych i

obsługi

klienta

urzędu, a

takŜe redukcja

kosztów

funkcjonowania

administracji publicznej. Korzyści z e-urzędu moŜna identyfikować zarówno po stronie
podaŜy (urzędu), jak i popytu na usługi administracji (klienta urzędu). Do pierwszej
grupy zaliczyć naleŜy przemiany w administracji publicznej, jej interoperacyjność,
postrzegana jako zdolność do wymiany danych oraz do dzielenia się informacjami
i wiedzą poprzez technologie informatyczne, czy tworzenie bardziej wydajnych łańcuchów
transmisji danych. Z kolei z perspektywy klienta waŜne jest wsparcie i wpływ
e-administracji na poprawę jakości świadczonych usług (dostępność, szybkość).
Elementem zarządzania i marketingowej orientacji organizacji jest permanentne badanie
poziomu satysfakcji odbiorców. WdroŜenie norm i wzorców oraz wyznaczenie mierników
monitorujących stopień realizacji ustalonego standardu byłoby praktyczną metodą
utrzymywania usług publicznych na porównywalnym, wysokim jakościowo poziomie.
Badanie opinii mieszkańców dostarcza gminie oraz przedsiębiorstwom komunalnym wielu
potrzebnych informacji, które powinny być wykorzystywane do efektywnego i sprawnego
zarządzania usługami komunalnymi.
Generalnie, jednostki samorządowe niezbyt chętnie korzystają z tej podstawowej formuły
pozyskiwania informacji od klientów (ponad 58% badanych nie prowadzi Ŝadnych badań,
z czego 17,6% przygotowuje się do tego procesu). Orientację

na klienta wykazuje

40% podmiotów biorących udział w badaniu. Wśród nich w większości są jednostki
wykonujące monitoring satysfakcji cyklicznie.
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Wykres 5.
Czy w Państwa jednostce badany jest poziom satysfakcji mieszkańców z usług
publicznych?
Trudno powiedzieć
1,6%

Nie i nie mamy planów
w tym zakresie
40,9%

Tak, prowadzimy
cykliczne badania
21,6%

Nie, ale
przygotowujemy się
do tego
17,6%

Tak, ale sporadycznie
18,4%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań JST

Badania satysfakcji klientów prowadzone są częściej w duŜych jednostkach – urzędach
marszałkowskich i urzędach miejskich w powiatach grodzkich. Najrzadziej w działania
takie angaŜują się gminy wiejskie.
Widoczne są rosnące ambicje włodarzy w mniej zamoŜnych województwach, na co moŜe
wskazywać

znaczny

odsetek

tych,

którzy

deklarowali,

Ŝe

przygotowują

się

do przeprowadzenia badań satysfakcji klientów.

Zaleca

się

akademickich

szersze
czy

wykorzystanie

firm

doświadczeń

konsultingowych

w

biznesu

zakresie

i

ośrodków

badania

satysfakcji

klientów.

Większość jednostek nie opracowuje planów związanych z usługami publicznymi.
Stosunkowo najwięcej (aczkolwiek teŜ niewiele) jednostek opracowuje procedurę
określania katalogu usług, nieco mniej - wieloletni plan i plany operacyjne dostarczania
usług. Marginalny jest natomiast udział jednostek opracowujących plan rozszerzenia
oferty usług publicznych i dopuszczenia konkurencji. Wyraźnie lepiej na tle innych
jednostek wypadają w tym zakresie urzędy na szczeblu województwa i powiatu
grodzkiego.
Skuteczne zarządzanie zaleŜy od pełnej i aktualnej informacji, więc proces zarządzania
nie moŜe kończyć się na wyborze operatora i podjęciu działalności określonej przez
regulatora. Niestety aŜ 87,4% badanych jednostek nie bada efektywności usług.
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Tylko niespełna co dziesiąta JST stosuje wskaźniki efektywności usług. Ta skala
nie rokuje zmiany sposobu myślenia i podejścia odchodzącego od dyscypliny budŜetowej
na rzecz podejścia do efektywności ekonomicznej i ścisłego wiązania wydatków
z postawionymi celami.

Zaleca się w związku z tym szersze wykorzystanie wskaźników efektywności
usług publicznych i większą orientację na klienta, zarówno zewnętrznego, jak
i wewnętrznego.

3.3.Zakończenie
W

trwającym

obecnie

procesie

transformacji

polska

administracja

samorządowa

podejmuje działania usprawniające jej funkcjonowanie. Następują one w stopniu
zróŜnicowanym, z reguły nie mając kompleksowego charakteru. Jednostki większe,
na poziomie województw dysponują bogatszym, róŜnorodnym instrumentarium.
Podejmowane są takŜe inicjatywy o zasięgu ogólnopolskim, do których zaliczyć naleŜy:
Program Rozwoju Instytucjonalnego (PRI), który wdraŜany był pilotaŜowo

-

w latach 2001-2004 w ramach rządowego „Programu Aktywizacji Obszarów
Wiejskich” (PAOW).
projekt „Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego

-

dostarczania usług publicznych” - jest to wspólna inicjatywa Związków: Miast
Polskich, Powiatów Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP.
System Analiz Samorządowych - program zainicjowany w 1996 r. przez

-

cztery ogólnopolskie stowarzyszenia samorządowe: Związek Miast Polskich, Unię
Metropolii
oraz

Polskich,

Związek

sfinansowany

ze

Gmin

Wiejskich

środków

RP,

Amerykańskiej

Unię

Miasteczek

Agencji

ds.

Polskich
Rozwoju

Międzynarodowego (USAID) i brytyjskiego Funduszu Know-How.
-

Akcja Przejrzysta Polska. Program został przygotowany w 2005 r. przez:
Polsko-Amerykańską

Fundację

Wolności,

Program

Przeciw

Korupcji

Fundacji

im. Stefana Batorego, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, "Gazetę Wyborczą",
Centrum Edukacji Obywatelskiej i Bank Światowy.
-

projekty

informatyzacji

administracji

publicznej

-

przykładem

są ogólnopolskie, regionalne i lokalne programy informatyzacji administracji:
program „Wrota Polski” i jego regionalne projekty, projekt elektroniczna Platforma
Usług Administracji Publicznej (ePUAP), Program Informatyzacja Województwa
Małopolskiego

2004-2006,

programy

informatyzacji

poszczególnych

urzędów

komunalnych np. e-Gdańsk, e-Łódź, e-Poznań.
-

projekty systemowe PO KL (Priorytet V Dobre Rządzenie).
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W ramach realizowanych projektów tworzone są bazy dobrych praktyk, umoŜliwiające
poznanie i wymianę doświadczeń.

Wyniki badań na tle powyŜszych rozwaŜań pozwalają na wyprowadzenie wniosków
generalnych:
- Regulacje prawne w zbyt niskim stopniu pociągnęły za sobą odpowiednie
rozwiązania ekonomiczno-finansowe.
-Zarządzanie gospodarką mniejszych jednostek samorządu terytorialnego jest
obecnie bardziej zbiorem luźnych i nieskojarzonych rozwiązań organizacyjnych
ekonomicznych
i technicznych niŜ spójnym i całościowym systemem.

Niektórzy autorzy podkreślają, Ŝe w sferze zainteresowania badaczy i naukowców
z dziedziny nauk o zarządzaniu w głównej mierze leŜy przedsiębiorstwo106. Wynika
to zapewne z faktu mniejszej liczby organizacji publicznych w porównaniu z liczbą firm,
pewne

upolitycznienie

tych

instytucji,

mniejszą

moc

sprawczą

wyników

badań,

ale teŜ ze względu na stereotypowe podejście do zarządzania. Administracja publiczna
nie działa co prawda w otoczeniu konkurencyjnym i nie posiada jednego stabilnego
właściciela w długim okresie, ale metody takie jak zarządzanie jakością, zarządzanie
przez

cele czy zarządzanie wiedzą z powodzeniem mogą

przenoszone z biznesu do administracji

być znacznie szerzej

107

.

Postuluje się, aby system zarządzania urzędu administracji publicznej opierał
się na kilku podstawowych zasadach:
1)Przyjaznym nastawieniu do obywateli – klientów urzędu;
2)Rozwijał umiejętności pracowników zgodnie z wymogami klientów;
3)Posiadał przejrzyste struktury i procedury działania;
4)Określał czynniki wpływające na jakość usług.108
Wyniki naszych badań pokazują, Ŝe te przejawy dobrego rządzenia są juŜ w wielu
jednostkach administracji powszechną praktyką, ale przed niektórymi stoi wiele wyzwań
na najbliŜsze lata i duŜy dystans do odrobienia.

106

A. Pawluczuk, Administracja publiczna jako organizacja ucząca się w: J. Osiński (red), Administracja
publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, SGH, Warszawa 2008, s.115
107
TamŜe, s. 116
108
J. Czaputowicz, Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2008, s.205
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Bogusława Urbaniak (red.)∗

Rozdział IV. Jakość prawa kreowanego na szczeblu lokalnym∗

4.1 Stanowione prawo miejscowe jednostek administracji samorządowej
Prawo miejscowe jest to prawo tworzone przez upowaŜnione do tego ustawowo
organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej. Znajduje
ono swoje uregulowanie, między innymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie
z art. 87 ust. 2 Konstytucji RP akty prawa miejscowego są źródłami powszechnie
obowiązującego prawa na obszarze działania organów, które je ustanowiły. Prawo
miejscowe wraz z prawem ogólnie obowiązującym na terenie całego kraju: Konstytucją
RP, ustawami, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i rozporządzeniami stanowi
kanon obowiązującego prawa. Jako akty o mocy powszechnie obowiązującej, akty prawa
miejscowego zawierają przepisy, które mogą stanowić podstawę decyzji wobec obywateli,
osób prawnych oraz innych podmiotów. Warunkiem wejścia w Ŝycie aktów prawa
miejscowego jest ich ogłoszenie. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego
określa ustawa.
PoniewaŜ akty prawa miejscowego są źródłami prawa o mocy powszechnie
obowiązującej, powinno się do nich stosować wszelkie rygory dotyczące takich źródeł
prawa. Naczelny Sąd Administracyjny zaznaczył, iŜ akt prawa miejscowego powinien
posiadać jednoznaczny zakres podmiotowy i przedmiotowy, i nie moŜe przy tym
pozostawać w sprzeczności z ustawą. Ponadto powinien posiadać odpowiednie normy
przejściowe eliminujące nagłą zmianę obowiązującego prawa.
NaleŜy zauwaŜyć, iŜ w prawie polskim nie ma legalnej definicji aktu

prawa

miejscowego. Jest to podstawowym utrudnieniem w dokonywaniu właściwej kwalifikacji
aktu jako aktu prawa miejscowego. Zasady i tryb wydawania prawa miejscowego,
stanowionego

przez

samorządowe

ustawy

organy

samorządu

ustrojowe.

W

terytorialnego

poszczególnych

normują

ustawach

podstawowe

samorządowych

ustawodawca poprzestaje jedynie na przykładowym wyliczeniu materii podlegającej
regulacji w aktach prawa miejscowego
Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. (Dz. U., 2001,nr 142,poz.
1591) wskazuje, Ŝe na jej podstawie organy gminy mogą wydawać akty prawa
miejscowego w zakresie:
∗

wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,

dr hab., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego.
Opracowanie na podstawie tekstu autorskiego przygotowanego przez mgr Monikę Majdę

∗∗
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-

organizacji urzędów i instytucji gminnych,

-

zasad zarządu mieniem,

-

zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń uŜyteczności publicznej,

-

przepisów

porządkowych

w

zakresie

nieuregulowanym

w

innych

przepisach

powszechnie obowiązujących, jeŜeli jest to niezbędne dla ochrony Ŝycia lub zdrowia
obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, przy
czym przepisy te mogą przewidywać za ich naruszenie karę grzywny.
Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U., 2001,
nr 142, poz. 1592) wymienia w sposób tylko przykładowy sprawy, w których mogą
być wydawane powiatowe akty prawa miejscowego, a mianowicie sprawy:
- wymagające uregulowania w statucie,
- porządkowe,
- szczególnego trybu zarządzania mieniem powiatu,
- zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń uŜyteczności publicznej
Ustawa o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U., 2001,
nr 142, poz. 1590) nie wymienia w sposób ogólny materii prawa miejscowego, nie ulega
jednak wątpliwości, Ŝe na jej podstawie uchwalane są statuty województw.
Akty prawa miejscowego są zasadniczo ustanawiane przez organ stanowiący danej
jednostki samorządu terytorialnego w formie uchwały (art. 41 ust. 1 ustawy gminnej,
art. 42 ust. 1 ustawy powiatowej, art. 89 ust. 1 ustawy wojewódzkiej). W odniesieniu
do przepisów porządkowych dopuszczalne jest jednak ich wydanie w przypadku
niecierpiącym zwłoki, przez jednoosobowy organ wykonawczy gminy albo zarząd
powiatu.
W

ramach

podjętych

badań

postanowiono

przeprowadzić

analizę

jakości

stanowionego prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego. Zrealizowano
trzy badania. Pierwsze, polegało na zebraniu danych z organów nadzoru nad jednostkami
samorządu

terytorialnego

oraz

z

sądów

administracyjnych

(badanie

metodą

desk-research – analiza danych zastanych). Drugie badanie oparto na technice IDI, czyli
indywidualnych wywiadach pogłębionych przeprowadzonych w grupie pracowników
organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, merytorycznie związanych
z

badanym

zagadnieniem.

telefonicznego

Trzecie

wspomaganego

badanie

komputerowo

zrealizowano
(CATI)

na

za

pomocą

wywiadu

wybranej

losowo

reprezentatywnej grupie kadry kierowniczej zatrudnionej w jednostkach samorządu
terytorialnego.
Zebranie danych statystycznych od organów nadzoru nad jednostkami samorządu
terytorialnego napotkało nieprzewidziane trudności wynikające z faktu, iŜ organy
te

nie

prowadzą

odrębnych

ewidencji

statystycznych

dotyczących

aktów

prawa

miejscowego. Udzielenie Ŝądanych informacji wymagało podjęcia przez pracowników
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urzędów wojewódzkich pracochłonnych czynności, dotyczących w szczególności ustalenia
liczby uchwał wpływających do wojewody, stanowiących akty prawa miejscowego
oraz wydawanych rozstrzygnięć nadzorczych z uwzględnieniem szczebla JST. Udzielone
odpowiedzi nie zawsze zawierały wszystkie wnioskowane informacje. Podobna sytuacja
miała miejsce w przypadku zbierania informacji z sądów administracyjnych.
Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego wykonywany przez wojewodów
opiera się na:1/ustawie z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.);2/ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. – zwana dalej
„ustawą gminną”);3/ ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590

z późn. zm. – zwana dalej „ustawą

wojewódzką”); 4/ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. – zwana dalej „ustawą
powiatową”).
Organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego jest
wojewoda. Stosownie do art.171 ust.1 Konstytucji RP oraz art. 85, art. 77, art. 79 ustaw
samorządowych (odpowiednio o samorządzie gminnym, powiatowym, województwa)
nadzór ten moŜe się opierać wyłącznie na kryterium legalności – zgodności z prawem
i pod kontrolą sądową. Wymóg zgodności z prawem oznacza, Ŝe działalność samorządów
oceniana

jest

pod

kątem

przestrzegania

przepisów

powszechnie

obowiązujących,

mających charakter zarówno ustrojowy, jak materialny czy proceduralny.
Uchwała

(zarządzenie)

organu

gminy,

powiatu,

samorządu

województwa

sprzeczna z prawem w istotny sposób jest niewaŜna.
W

orzecznictwie

NSA

wyraŜany

jest

pogląd,

iŜ

przesłanką

stwierdzenia

niewaŜności jest istotne naruszenia prawa przez przedmiotową uchwałę (tak w: wyroku
NSA O/Wrocław z dnia 11.02.1998 r., sygn. akt: II SA/Wr 1459/97, Orzecznictwo w
Sprawach Gospodarczych 1998/3/79; wyroku NSA z dnia 24.10.2006 r., sygn. akt: II
OSK 1247/05; wyroku NSA z dnia 24.11.2005 r., sygn. akt: I OSK 1065/05; wyroku NSA
O/Wrocław z dnia 16.09.2003 r., sygn. akt: II SA/Wr 854/03, Orzecznictwo w Sprawach
Samorządowych 2004/2/43/80; wyroku NSA z dnia 25.03. 2002 r., sygn. akt: IV SA
3890/01; wyroku NSA z dnia 07.07.2000 r., sygn. akt: II SA 1246-1253/00,
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego 2002/1/14). Kategoria ta obejmuje
naruszenie przepisów kompetencyjnych, wydanie uchwały bez podstawy prawnej,
naruszenie przepisów prawa ustrojowego, naruszenie przepisów prawa materialnego
przez

błędną

ich

wykładnię

oraz

naruszenie

przepisów

regulujących

procedurę

podejmowania uchwał.
O niewaŜności uchwały w całości lub w części orzeka wojewoda w terminie nie
dłuŜszym niŜ 30 dni od dnia jej doręczenia. Wojewoda, wszczynając postępowanie
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w sprawie stwierdzenia niewaŜności uchwały lub w toku tego postępowania, moŜe
wstrzymać wykonanie uchwały. Postępowanie w sprawie stwierdzenia niewaŜności
uchwały kończy się wydaniem rozstrzygnięcia nadzorczego, na mocy którego wojewoda
stwierdza niewaŜność badanej uchwały albo informacją o odstąpieniu od takiego zamiaru.
Rozstrzygnięcie nadzorcze powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
pouczenie o dopuszczalności wniesienia skargi do sądu administracyjnego (odpowiednio
art. 91, art. 79, art. 82 ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym, województwa).
Skutkiem uwzględnienia przez Sąd skargi organu jednostki samorządu terytorialnego
na akt nadzoru jest uchylenie tego aktu.
Po upływie trzydziestodniowego terminu wojewoda nie moŜe we własnym zakresie
stwierdzić niewaŜności uchwały organu gminy, powiatu, samorządu województwa,
ani wstrzymać jej wykonania. W tym przypadku wojewoda moŜe jedynie zaskarŜyć
uchwałę do sądu administracyjnego, do którego naleŜy takŜe ewentualne wstrzymanie
jej wykonania (odpowiednio art. 93, art. 81, art. 82c ustaw o samorządzie gminnym,
powiatowym, województwa).
W przypadku nieistotnego naruszenia prawa wojewoda nie stwierdza niewaŜności
uchwały, ograniczając się do wskazania, Ŝe uchwałę wydano z naruszeniem prawa
(odpowiednio art. 91 ust. 4, art. 79 ust. 4, art. 82 ust. 5 ustaw o samorządzie gminnym,
powiatowym, województwa). Za nieistotne naruszenie prawa uznaje się niezgodność
z obowiązującymi przepisami prawa, która nie mogła mieć wpływu na podjęcie
lub ukształtowanie treści uchwały. Wskazanie takie ma jednak znaczenie prawne,
poniewaŜ pozwala na dochodzenie odpowiedzialności za szkody wynikłe ze stosowania
takiej uchwały.
Na jakość zarządzania administracji samorządowej ma wpływ jakość stanowionego
prawa miejscowego, które w pierwszej kolejności oceniano na podstawie danych
będących w posiadaniu organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego oraz
z sądów administracyjnych. Dotyczyły one

w szczególności sposobów rozstrzygnięć

odwołań wnoszonych do poszczególnych SKO oraz sposobów rozpoznawania przez sądy
administracyjne skarg na rozstrzygnięcie SKO.
Analiza

przygotowanych

zestawień

danych

ilościowych

pozwala

wysnuć

następujące wnioski:
1. stosunek liczby rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów w
w odniesieniu

2008 r., (podjętych

do uchwał organów gmin, powiatów, województw) do liczby

rozstrzygnięć nadzorczych polegających na stwierdzeniu niewaŜności aktu podjętych
w stosunku do uchwał stanowiących prawo miejscowe (odpowiednio gmin, powiatów,
województw) wskazuje, iŜ kształtowały się one w odniesieniu do wszystkich szczebli
JST na bardzo zbliŜonym poziomie (rozstrzygnięcia nadzorcze wobec aktów prawa
miejscowego stanowią około połowy ogólnej liczby rozstrzygnięć wojewodów);
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2. porównując ogólną liczbę rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez wojewodów
w odniesieniu do aktów prawa miejscowego, stanowionego przez organy gmin
do ogólnej liczby rozstrzygnięć nadzorczych zaskarŜonych do WSA naleŜy stwierdzić,
Ŝe

bardzo

rzadko

administracyjnych;

rozstrzygnięcia
ponadto

w

nadzorcze

zdecydowanej

były

zaskarŜane

większości

do

sądów

przypadków

skargi

na rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów były oddalane przez sądy; sytuacja ta moŜe
świadczyć

o

tym,

iŜ

organy

nadzoru

-

równieŜ

w

przekonaniu

jednostek

nadzorowanych - wydają rozstrzygnięcia nadzorcze w uzasadnionych przypadkach;
3. liczba skarg wojewodów na akty prawa miejscowego była porównywalna do liczby
rozstrzygnięć nadzorczych zaskarŜanych do WSA; niemniej jednak w tym przypadku
liczba skarg uwzględnionych przez WSA była zdecydowanie większa od liczby skarg
oddalonych. Mając na uwadze fakt, iŜ wojewoda skarŜy do WSA uchwałę w sytuacji,
gdy upłynął termin do objęcia jej postępowaniem nadzorczym nasuwa się wniosek,
iŜ

w

zdecydowanej

większości

przypadków

postępowanie

wojewodów

było

uzasadnione (zaskarŜony akt prawa miejscowego był niezgodny z prawem);
4. porównując zestawienie danych dotyczących ogólnej liczby aktów prawa miejscowego
stanowionych

przez

organy

poszczególnych

szczebli

JST

naleŜy

stwierdzić,

iŜ zdecydowanie najwięcej aktów prawa miejscowego stanowiły organy gmin (około
11 razy więcej niŜ powiaty i około 38 razy więcej niŜ województwa), przy czym
organy powiatów uchwalają o 3,5 razy więcej aktów prawa miejscowego niŜ organy
województw; jeśli chodzi o objęcie aktów prawa miejscowego postępowaniem
nadzorczym, to konsekwentnie

w największej liczbie przypadków dotyczyło ono

aktów stanowionych przez organy gmin (choć jest ono zbliŜone procentowo do liczby
aktów organów powiatów objętych postępowaniem nadzorczym); zdecydowanie
najmniej postępowań nadzorczych dotyczyło aktów prawa miejscowego stanowionego
przez organy województwa;
5. porównując stosunek liczby stwierdzeń
do

ogólnej

liczby

uchwał

niewaŜności aktów prawa miejscowego

stanowiących

prawo

miejscowe

złoŜonych

przez

poszczególne samorządy do wojewodów nasuwa się wniosek, Ŝe więcej tego rodzaju
rozstrzygnięć nadzorczych dotyczyło aktów prawa miejscowego stanowionych przez
organy na szczeblu powiatowym (4,0%), tylko niewiele mniej – na szczeblu gminnym
(3,85%) i zdecydowanie mniej – na szczeblu wojewódzkim (0,3%); oznacza to,
iŜ organy powiatów radziły sobie z tworzeniem aktów prawa miejscowego w stopniu
porównywalnym do organów gmin i zdecydowanie słabiej niŜ organy województw;
6. porównanie stosunku liczby wszczętych postępowań nadzorczych do liczby wskazań
wydania aktu prawa miejscowego z naruszeniem prawa prowadzi do wniosku,
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Ŝe

najwięcej

tego

rodzaju

wskazań

dotyczyło

aktów

prawa

miejscowego

stanowionego przez organy na szczeblu wojewódzkim.
Analiza

danych

statystycznych

dotyczących

zaskarŜalności

rozstrzygnięć

nadzorczych wojewodów do wojewódzkich sądów administracyjnych wskazuje, iŜ w 2008
r. organy województwa nie wniosły Ŝadnej skargi, natomiast porównanie stosunku liczby
stwierdzeń niewaŜności aktu do liczby wniesionych skarg pozwala wysnuć wniosek,
iŜ to organy powiatów były w porównywalnym stopniu niezadowolone z zastosowanego
rozstrzygnięcia nadzorczego co organy gmin, choć więcej skarg wnosiły organy powiatów
i częściej to ich skargi były oddalane przez WSA.
Dokonana wyŜej analiza danych zastanych pozwala wysnuć jako podstawowy
wniosek:
akty prawa miejscowego stanowione przez organy gmin i organy powiatów
są porównywalnej jakości (zbliŜona ilość stwierdzonych niewaŜności), choć
jednak słabszej jakości są akty prawa miejscowego wydawane przez organy
powiatów.
PowyŜszy wniosek ten moŜe wydawać się zaskakujący, gdyŜ to organy gmin tworzą
najwięcej aktów prawa miejscowego (ustawodawca dla gmin przewidział najwięcej spraw
do uregulowania w aktach prawa miejscowego), uchwały gmin częściej są objęte
postępowaniem nadzorczym (wstępna kontrola aktu uzasadnia wszczęcie postępowania
nadzorczego), i to w gminach urzędnicy mogą mieć mniejszy dostęp do radcy prawnego
niŜ urzędnicy w powiatach. Jednocześnie uzasadnieniem dla lepszej jakości prawa
miejscowego stanowionego przez organy gmin moŜe być większe doświadczenie w
stanowieniu prawa miejscowego (dłuŜszy okres funkcjonowania samorządu gminnego niŜ
powiatowego).
W ramach badań nad uwarunkowaniami jakości stanowionego prawa miejscowego
sięgnięto po informacje zebrane metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI),
którymi

objęto

terytorialnego,

pracowników
pracującymi

w

organów

nadzoru

poszczególnych

nad

jednostkami

urzędach

samorządu

wojewódzkich

(z

11

województw), w wydziałach prawnych, nadzoru i kontroli. Osoby udzielające wywiadów
zajmowały

się

nadzorem

nad

działalnością

uchwałodawczą

jednostek

samorządu

terytorialnego, polegającym przede wszystkim na sprawdzaniu pod względem zgodności
z prawem uchwał podjętych przez rady gmin, miast, powiatów, województwa przesłanych
do wojewody w określonym terminie. Do zakresu ich obowiązków naleŜało takŜe
przygotowywanie projektów rozstrzygnięć nadzorczych, wskazań naruszeń prawa, skarg
do sądu na uchwały, projektów odpowiedzi na skargi.
Celem badania było ustalenie dotychczasowej sytuacji w zakresie jakości aktów
prawa miejscowego, tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz ustalenie
potrzeb szkoleniowych jednostek samorządu terytorialnego.
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Analiza wypowiedzi pracowników organów nadzoru nad jednostkami samorządu
terytorialnego skłania do następujących wniosków:
1. podczas gdy liczba aktów poddawanych rozstrzygnięciom nadzorczym nieznacznie
wzrasta, maleje liczba rozstrzygnięć wojewodów stwierdzających niewaŜność aktów
prawa miejscowego; maleje równieŜ liczba skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze
wnoszonych do wojewódzkich sądów administracyjnych;
2. najczęstszym błędem pojawiającym się w aktach prawa miejscowego, powodującym
stwierdzenie jego niewaŜności, jest wydawanie aktu prawa miejscowego niezgodnie
z delegacją ustawową; osoby odpowiedzialne za przygotowanie projektu aktu prawa
miejscowego, jak i osoby wchodzące w skład organu uchwałodawczego JST często
nie znają zasad prawidłowej legislacji, nie monitorują zmian prawa czy orzecznictwa
sądów administracyjnych;
3.

do przyczyn niezaleŜnych od prawodawcy miejscowego, związanych z tworzeniem
aktów prawa miejscowego naleŜy zaliczyć niespójne wewnętrznie, nieprecyzyjne
prawo stanowione przez ustawodawcę krajowego, który ponadto nie sformułował
legalnej definicji aktu prawa miejscowego;

4. ocena zaleŜności jakości aktów prawa miejscowego od szczebla JST nie pozwala
na udzielenie jednoznacznej odpowiedzi; zaleŜności takiej wprost nie da się zauwaŜyć,
gdyŜ

w

rzeczywistości

jakość

stanowionego

prawa

miejscowego

zaleŜy

od kompetencji osób opracowujących akty prawa miejscowego ;
5. najwięcej
towarzyszy

problemów
bez

z

wątpienia

nieruchomościami

czy

tworzeniem

poprawnych

tematyce

związanej

z

aktów

zagospodarowania
tworzeniem

prawa

miejscowego

przestrzennego,

regulaminów;

obrotu

znajomość

tych

obszarów powinna być doskonalona w ramach szkoleń, podobnie jak z zasad techniki
prawodawczej, z poszczególnych ustaw samorządowych jak i z nowych uregulowań
prawnych zawierających delegacje do wydawania aktów prawa miejscowego.
6. generalnie jakość prawa miejscowego uległa poprawie; znaczący wpływ na poprawę
jakości prawa miejscowego mają takie czynniki jak: elektroniczna baza orzeczeń
sądów administracyjnych, moŜliwość konsultacji stanowiska z organem nadzoru,
publikacje
czy

najczęstszych

uregulowanie

zasad

błędów

popełnianych

prawidłowej

techniki

w

aktach

prawa

prawodawczej

w

miejscowego
odpowiednim

rozporządzeniu.
W trzecim podejściu do badań nad jakością prawa miejscowego stanowionego przez
jednostki samorządu terytorialnego objęto wybraną losowo, reprezentatywną grupę
kadry kierowniczej zatrudnionej w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce.
Z kierownikami przeprowadzono

wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo

(CATI). Celem badania była identyfikacja podmiotów zajmujących się opracowaniem
prawa miejscowego, czynników decydujących o powierzaniu zadania opracowania aktu
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prawa

miejscowego,

obszarów

przedmiotowych,

zasad

tworzenia

aktów

prawa

miejscowego.
Uzyskane informacje pozwoliły na sformułowanie poniŜszych wniosków:
1. opracowywaniem aktów prawa miejscowego zajmują się przede wszystkim
pracownicy urzędów; przy powierzeniu konkretnej osobie odpowiedzialności
za przygotowanie aktu bierze się pod uwagę: a/jej doświadczenie zawodowe
w obszarze merytorycznym, którego ma dotyczyć przygotowywany akt prawny,
b/umiejętności tworzenia aktów prawa miejscowego, c/dobre doświadczenia
w pracy z daną osobą, d/posiadane wykształcenie prawnicze;
2. pozytywną praktyką, choć stosowaną w znikomej liczbie przypadków, jest
powierzanie zadania opracowania aktu prawa miejscowego osobom spoza urzędu.
Często

zadanie

to

zostaje

powierzone

zespołom

zadaniowym

złoŜonym

ze specjalisty i pracownika urzędu;
3. najwięcej aktów prawa miejscowego stanowionych jest w obszarach spraw
finansowych

czy

podatkowych,

gospodarki

nieruchomościami,

prawa

budowlanego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, rozwoju gospodarki,
inwestycji,

zamówień

publicznych;

są

to

obszary

szczególnie

waŜne

dla prawidłowego funkcjonowania samorządu a zatem uzasadnione byłoby
podjęcie
tej

działań,

tematyki

np.

z

w

postaci

uwzględnieniem

szkoleń

w

celu

orzecznictwa

przybliŜenia
sądów

urzędnikom

administracyjnych

w tej materii;
4. ocena zasad stosowanych przy tworzeniu aktów prawa miejscowego pozwala
stwierdzić,

iŜ

kadra

kierownicza

zatrudniona

w

jednostkach

samorządu

terytorialnego zwraca duŜą i bardzo duŜą uwagę na to, aby akt prawa
miejscowego posiadał właściwą systematykę, był napisany zrozumiałym językiem
oraz był przejrzysty.
Ostateczne wnioski
- brak jednoznaczności definicji aktu prawa miejscowego czy katalogu aktów prawa
miejscowego powoduje ogromne problemy z kwalifikacją danego aktu do aktów prawa
miejscowego jak równieŜ powoduje brak jednolitości w postępowaniu organów JST
(w efekcie w poszczególnych województwach przyjmuje się róŜne rozumienie aktu prawa
miejscowego);
- jakość prawa miejscowego stopniowo poprawia się, gdyŜ:
a)wojewodowie coraz rzadziej stwierdzają niewaŜność aktu w całości lub w części
oraz coraz rzadziej wskazują na wydanie aktu prawa miejscowego z naruszeniem prawa,
b)liczba rozstrzygnięć nadzorczych uchylanych przez WSA w 2008 r. była na niskim
poziomie i maleje w porównaniu do poprzednich lat;
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- na poprawę jakości prawa miejscowego mają wpływ:
a)szerszy dostęp urzędników do literatury fachowej, do programów prawniczych typu lex,
b)powstanie internetowej bazy orzeczeń sądów administracyjnych i NSA,
c)moŜliwość prowadzenia konsultacji z pracownikami organów nadzoru,
d)publikowanie przez organy nadzoru list najczęściej popełnianych naruszeń prawa
podczas stanowienia aktów prawa administracyjnego,
e)uregulowanie w ustawie zasad rekrutacji pracowników w urzędach.

Do większej poprawy jakości aktów prawa miejscowego przyczyniłoby się:
a/zdefiniowanie

przez

ustawodawcę

pojęcia

prawa

miejscowego,

b/ujednolicenie linii orzeczniczej sądów administracyjnych, c/tworzenie przez
ustawodawcę

krajowego

przepisów

bardziej

precyzyjnych

i

spójnych

wewnętrznie, d/zapewnienie większej stabilności prawa, e/wchodzenie w skład
organów uchwałodawczych JST osób kompetentnych do stanowienia prawa,
f/staranniejszy

dobór

pracowników

odpowiedzialnych

za

przygotowanie

projektu aktu prawa miejscowego, g/zapewnienie szkoleń z tych dziedzin,
których najczęściej dotyczą akty prawa miejscowego, a ponadto z orzecznictwa
sądów administracyjnych, z ustaw samorządowych, zasad prawidłowej techniki
legislacyjnej.
Mając na uwadze rangę aktów prawa miejscowego uzasadnione byłoby
powierzanie

prac

merytorycznie,

nad

ich

posiadającym

przygotowaniem
doświadczenie

w

osobom
tym

przygotowanym

zakresie.

Od

jakości

zasobów ludzkich zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz
systematycznych inwestycji w ich rozwój w istotnej mierze zaleŜy jakość
stanowionego prawa miejscowego. Nie moŜna dopuszczać do sytuacji, gdy tymi
sprawami zajmują się osoby przypadkowe.

Jakość indywidualnych aktów administracyjnych
Indywidualnym aktem administracyjnym jest władcze działanie prawne organu
administracji skierowane na wywołanie konkretnych, indywidualnie oznaczonych skutków
prawnych. Wyłącza się więc generalne, ogólne akty administracji, jak rozporządzenia
i zarządzenia normatywne. Akt administracyjny jest sformalizowanym (podjęty w wyniku
postępowania) objawem woli organu administrującego, podjętym na podstawie prawa
i

w

granicach

przysługujących

temu

organowi

kompetencji,

skierowanym

do zindywidualizowanego adresata, w konkretnej sprawie, wywołujący skutki prawne
w sferze prawa administracyjnego, a niekiedy równieŜ w sferze innych działów prawa.
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Adresatem aktu administracyjnego moŜe być obywatel lub inny podmiot prawa
publicznego lub prywatnego.
Występuje szereg klasyfikacji aktów administracyjnych. Na podstawie jednej
z nich moŜna je podzielić na: a/ dochodzące do skutku, niezaleŜnie od roli adresata (np.
wywłaszczenie, słuŜba wojskowa, podatki), b/pochodzące z woli adresata (np. zmiana
nazwiska, imienia), c/akty konstytutywne (np. nadanie cudzoziemcowi obywatelstwa
polskiego,

d/

akty

deklaratoryjne,

czyli

potwierdzające

prawnie

zaistniałe

fakty

(np. przyznanie renty, zasiłku itp.).
KaŜdy akt administracyjny, aby był waŜny powinien spełnić ustalone przez prawo
warunki, tzn. musi być a/ wydany przez właściwy organ, b/wydany w ramach
kompetencji tego organu, c/zgodny w formie i treści z przepisami prawa, a takŜe musi
d/realizować prawa w określonym celu. Brak któregokolwiek z warunków powoduje
wadliwość aktu, jego wzruszalność lub niewaŜność.
Akt administracyjny musi być wydany zgodnie z obowiązującym prawem ustawy
i ewentualnie aktów wydanych z jej upowaŜnienia, przewidzianego w ustawie czasu
na wydanie takiego aktu; akt ten powinien być wydany we właściwej formie dla danej
sprawy. Inną formę i tryb wydania musi mieć np. decyzja w sprawie budynku groŜącego
zawaleniem, a inną decyzja o przydzieleniu lokalu mieszkalnego.
Akty
o

mogą

charakterze

posiadać

porządkowym,

wady

o

charakterze

formalnym

moŜemy

istotnym
usunąć

i

nieistotnym.

poprzez

Wady

sprostowanie,

uzupełnienie. Wada istotna występuje wówczas, gdy np. akt administracyjny został
wydany w oparciu o nieaktualny przepis prawny. Taki akt administracyjny musi ulec
uchyleniu.
Przepisy prawa rangi ustawowej nie tylko określają jakie prawa i obowiązki mogą
być przedmiotem rozstrzygnięć organu administracji publicznej, ale takŜe powinny
wyraźnie

upowaŜniać

organ

administracji

publicznej

do

takiego

rozstrzygania

oraz określają tryb podejmowania rozstrzygnięć i zasady kontroli prawidłowości owych
rozstrzygnięć. Przepisy prawa powinny określać takŜe formę rozstrzygnięcia. Formy
aktów

administracyjnych

najczęściej

określane

w

przepisach

prawa

to

decyzje

administracyjne.
Zgodnie z przepisem art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks
Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn.
zm. – zwanej dalej Kpa) organem wyŜszego stopnia w stosunku do organów jednostek
samorządu terytorialnego są Samorządowe Kolegia Odwoławcze (SKO), chyba Ŝe ustawa
stanowi inaczej. Jednocześnie, przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia

12.10.1994 r.

o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 856
z późn. zm. – zwanej dalej ustawą o SKO) stanowi, Ŝe w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej naleŜących do właściwości jednostek samorządu
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terytorialnego organami wyŜszego stopnia w rozumieniu Kpa są Samorządowe Kolegia
Odwoławcze, jeŜeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
Zgodnie z treścią art. 21 ust. 2 Ustawy o SKO kontrolę orzecznictwa kolegiów
sprawuje sąd administracyjny.
W

ramach

indywidualnych

podjętych

aktów

badań

postanowiono

administracyjnych

przeprowadzić

wydawanych

przez

analizę

jednostki

samorządu

terytorialnego w oparciu o trzy rodzaje badań: a/ desk research, czyli analiza
ilościowych

zebranych

z

Samorządowych

Kolegiów

Odwoławczych

jakości

oraz

danych
sądów

administracyjnych, b/ analiza pod kątem celu badawczego wypowiedzi grupy etatowych
i

pozaetatowych

członków

kolegiów

SKO

udzielonych

w

ramach

wywiadów pogłębionych (IDI), c/ analiza wyników badania

indywidualnych

przeprowadzonego za

pomocą wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo w wybranej losowo grupie
kierowniczej reprezentującej urzędy poszczególnych szczebli jednostek samorządu
terytorialnego (CATI).
Na

jakość

zarządzania

administracji

samorządowej

ma

wpływ

jakość

indywidualnych aktów administracyjnych wydawanych przez urzędy poszczególnych
szczebli JST. W pierwszej kolejności

analizowano dane ilościowe będące w dyspozycji

organów wyŜszego stopnia w rozumieniu Kpa i sądów administracyjnych.
W Polsce obecnie istnieje 49 Samorządowych Kolegiów Odwoławczych. Są one
organami

wyŜszego

administracyjnego w

stopnia,

w

rozumieniu

przepisów

Kodeksu

postępowania

indywidualnych sprawach z zakresu administracji

publicznej

naleŜących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego.
Samorządowe Kolegia Odwoławcze rozpoznające sprawy jako organ I instancji
wydały w 2008 r. najwięcej rozstrzygnięć w postaci decyzji stwierdzających niewaŜność
decyzji organów I instancji oraz decyzji stwierdzających wydanie decyzji przez organ
I-wszej instancji z naruszeniem prawa (42%). Zgodnie z przepisem art. 156 § 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej stwierdza niewaŜność
decyzji, która została wydana a/z naruszeniem przepisów o właściwości, b/bez podstawy
prawnej lub z raŜącym naruszeniem prawa, ponadto – c/dotyczy sprawy juŜ poprzednio
rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną, d/została skierowana do osoby nie będącej
stroną w sprawie, e/była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność
ma charakter trwały, f/w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagroŜony karą, g/zawiera
wadę powodującą jej niewaŜność z mocy prawa.
W doktrynie zostało przyjęte, iŜ w art. 156 Kpa chodzi o dwa rodzaje wadliwości
decyzji, a mianowicie o wadliwość polegającą na raŜącym naruszeniu przepisów prawa
oraz na wydaniu decyzji bez podstawy prawnej (prof. dr hab. Barbara Adamiak, prof. dr
hab.

Janusz

Borkowski

–

„Kodeks

postępowania

administracyjnego.

Komentarz.”

Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005, str. 721.,Barbara Adamiak „Wadliwość decyzji
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administracyjnej”,

Wrocław

1986,

str.

148).

Wadliwość

polegająca

na

raŜącym

naruszeniu prawa obejmuje podstawy stwierdzenia niewaŜności decyzji wymienione
w art. 156 § 1 pkt 1-7 k.p.a., z wyjątkiem pkt 2 zdanie pierwsze. Natomiast w sytuacji,
gdy od dnia doręczenia decyzji lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a takŜe gdy decyzja
wywołała nieodwracalne skutki prawne nie stwierdza się niewaŜności decyzji z przyczyn
wymienionych w § 1 pkt 1, 3 , 4 i 7. W takiej sytuacji, zgodnie z przepisem art. 158 § 2,
organ ogranicza się do stwierdzenia wydania zaskarŜonej decyzji z naruszeniem prawa
oraz wskazania okoliczności z powodu których nie stwierdził niewaŜności decyzji.
W kontekście powyŜszego, naleŜy zauwaŜyć, Ŝe indywidualne akty administracyjne
wydawane

przez

organy

JST,

a

zaskarŜone

do

SKO

dotknięte

były

raŜącymi

nieprawidłowościami.
Następną grupę rozstrzygnięć stanowiły rozstrzygnięcia „pozostałe” (38 %). 7%
rozstrzygnięć

Samorządowych

Kolegiów

Odwoławczych

to

decyzje

o

odmowie

stwierdzenia niewaŜności decyzji. Następnie, po 3 % dotyczyło decyzji: a/o odmowie
wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia niewaŜności decyzji, b/o umorzeniu
postępowania prowadzonego w I instancji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze,
oraz c/postanowienia o wznowieniu postępowania i wyznaczeniu organu właściwego
do jego przeprowadzenia. Do kolejnej grupy orzeczeń zaliczymy decyzje uchylające
i rozstrzygające o istocie sprawy oraz decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ
I instancji z naruszeniem prawa wydane po wznowieniu postępowania. Najmniej liczną
grupę orzeczeń stanowiły decyzje odmawiające uchylenia decyzji po wznowieniu
postępowania oraz decyzje o odmowie wznowienia postępowania .
Samorządowe Kolegia Odwoławcze jako organ II instancji w 2008 r. wydały
najwięcej rozstrzygnięć w postaci decyzji utrzymujących w mocy zaskarŜone decyzje,
co

oznacza,

iŜ

w

największej

ilości

rozpoznawanych

spraw

w

ocenie

organu

odwoławczego rozstrzygnięcie organu I instancji były prawidłowe – zarówno z punktu
widzenia zgodności z prawem jak i pod względem celowości. Następną grupę orzeczeń
stanowiły

decyzje

uchylające

decyzje

organu

I

instancji

i

przekazujące

sprawę

do ponownego rozpatrzenia. Organ odwoławczy wydaje decyzję kasacyjną i przekazuje
sprawę

do

ponownego

rozpatrzenia,

gdy

postępowanie

w

I

instancji

zostało

przeprowadzone z raŜącym naruszeniem norm prawa procesowego, a zatem gdy organ
I-wszej

instancji

nie

przeprowadził

postępowania

wyjaśniającego

w

całości

lub w znacznej części, bądź postępowanie wyjaśniające zostało przeprowadzone, ale
w raŜący sposób naruszono w nim przepisy procesowe.
Nasuwa się więc wniosek, iŜ zaskarŜone decyzje organów I instancji nie były
dotknięte raŜącymi naruszeniami prawa i przemawiałoby to za pozytywną oceną jakości
indywidualnych aktów administracyjnych stanowionych przez organy JST, gdyby nie fakt,
iŜ
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niewiele mniej jest decyzji uchylających i przekazujących sprawę do ponownego

rozpoznania przez organ I instancji. Skoro postępowanie administracyjne w I-wszej
instancji jest dotknięte raŜącymi naruszeniami przepisów prawa procesowego, nasuwa
się jednoznaczny wniosek, iŜ jakość prawa stanowionego przez JST jest niezadowalająca.
Generalnie moŜna wyodrębnić dwie grupy spraw najczęściej rozstrzyganych
przez SKO, tj. spraw dotyczących problematyki:
- socjalnej (sprawy z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i zaliczki
alimentacyjnej, oświaty - stypendia, pomoc materialna itd., - dodatków mieszkaniowych,
spraw socjalnych),
- gospodarczej (sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,
gospodarki nieruchomościami).
Analiza

danych dotyczących orzeczeń wydawanych przez Samorządowe Kolegia

Odwoławcze jako organu I i II instancji, prowadzi do wniosku, iŜ jakość indywidualnych
aktów administracyjnych wydawanych przez JST jest niezadowalająca. Świadczy o tym
fakt, iŜ

największą grupę rozstrzygnięć SKO, działającego jako organ I instancji

stanowiły orzeczenia o stwierdzeniu niewaŜności decyzji organów I instancji oraz
orzeczenia stwierdzające wydanie przez organ I instancji decyzji z naruszeniem prawa.
Podobnie

naleŜy

ocenić

sytuację

po

przeanalizowaniu

danych

dotyczących

rozstrzygnięć SKO jako organu II instancji, gdzie wprawdzie najwięcej wydanych decyzji
dotyczyło utrzymania w mocy zaskarŜonych decyzji, ale juŜ w następnej kolejności pod
względem ilościowym następowały decyzje uchylające decyzję organu I instancji
i przekazujące sprawę do ponownego rozpatrzenia. Oznacza to, Ŝe postępowanie przed
organem I instancji zostało przeprowadzone z raŜącym naruszeniem prawa procesowego.
Świadczy to więc o niezadowalającej jakości indywidualnych aktów prawa stanowionego
przez organy JST.
W ramach badań metodą IDI postanowiono uzyskać informacje uŜyteczne do
ustalenia dotychczasowej sytuacji w zakresie jakości indywidualnych aktów prawnych
tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz zebrać poglądy w sprawie
najbardziej poŜądanych szkoleń, umoŜliwiających poprawę jakości indywidualnych aktów
administracyjnych. Analiza danych uzyskanych w ramach badania IDI pozwala poznać
uzasadnienie

dla

podejmowanych

rozstrzygnięć

SKO,

w

tym

w

szczególności

co do stwierdzanych naruszeń prawa w indywidualnych aktach administracyjnych oraz
przyczyn tych naruszeń.
Indywidualnych wywiadów pogłębionych udzielili pracownicy organów nadzoru nad
jednostkami samorządu terytorialnego we wszystkich 16 województwach z wyjątkiem
pomorskiego – reprezentujący łącznie 23 Samorządowe Kolegia Odwoławcze. Rozmowy
przeprowadzono z etatowymi bądź pozaetatowymi członkami Samorządowych Kolegiów
Odwoławczych, zajmującymi się rozpoznawaniem odwołań wnoszonych do SKO. Osoby
udzielające wywiadów dysponowały szeroką wiedzą na temat jakości indywidualnych
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aktów administracyjnych JST; wśród nich znaleźli się m.in. prezesi i wiceprezesi Kolegium
pełniący swoje funkcje od wielu lat.

Na podstawie przeprowadzonych wywiadów moŜna formułować poniŜsze wnioski:
-

jakość indywidualnych aktów prawnych stanowionych przez JST jest coraz lepsza,

decyzje są coraz lepiej opracowywane, mniej aktów prawnych jest uchylanych, więcej
decyzji jest utrzymywanych w mocy, poprawiła się wiedza co do procedury.

Liczba

decyzji przekazujących sprawę do ponownego rozpatrzenia jest na stałym poziomie,
podobnie jak liczba decyzji organu II instancji orzekających co do istoty sprawy, która
nawet się nieco zwiększa; pozwala to sądzić, iŜ przeprowadzane przed organem
I-wszej instancji postępowania są coraz lepszej jakości, skoro nie istnieje konieczność
przekazywania sprawy do ponownego rozpoznania;
- większa liczba odwołań wpływa w sprawach, w których nakładane są na obywateli
obowiązki, np. w sprawach podatkowych, aktualizacji opłat za wieczyste uŜytkowanie,
bądź w sprawach odmawiających obywatelom przyznania uprawnień, np. z zakresu
pomocy społecznej, przy czym większa liczba odwołań w tej ostatniej grupie spraw jest
spowodowana zmianą sytuacji Ŝyciowej obywateli, duŜą liczbą decyzji wydawanych
w tych sprawach i schematycznością postępowania przy ich wydawaniu (na drukach);
na wzrost

liczby

odwołań ma takŜe poprawa świadomości prawnej obywateli

co do przysługującego im prawa do zaskarŜenia decyzji.
- słabsza jakość aktów jest w gminach małych - w gminach wiejskich; przyczyną tego
stanu rzeczy jest zbyt mała liczba pracowników, brak odpowiednio wykształconej kadry,
brak środków na obsługę prawną, jednoczesne zajmowanie się duŜą ilością spraw;
to, jakiej jakości są indywidualne akty administracyjne

tworzone przez JST zaleŜy

od wielkości urzędu, struktury, poziomu wykształcenia urzędników, ich zaangaŜowania.
- najczęstszymi naruszeniami prawa w indywidualnych aktach administracyjnych jest
naruszanie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy, błędy
pracownika, w dalszej kolejności zaś naruszenia prawa materialnego
Naruszenia prawa procesowego - postępowania przejawiają się w niestosowaniu procedur
Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz ordynacji podatkowej. Ponadto, badani
wskazywali

jako

naruszenia

prawa

procesowego:

niejasność

procedury

Kpa,

nieprzestrzeganie zasady czynnego udziału strony w postępowaniu (art. 10 Kpa),
niewłaściwie przeprowadzone postępowanie dowodowe, niewłaściwe ustalenie stron
postępowania (art. 28 Kpa), niezachowanie właściwej formy decyzji administracyjnej,
brak wskazania podstawy prawnej rozstrzygnięcia sprawy, nieprawidłowo wszczęte
postępowanie administracyjne bądź nie wszczęte w ogóle.
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Wśród najczęściej występujących naruszeń prawa materialnego wskazywano:
błędną

interpretację

przepisów

prawa,

niewłaściwe

zastosowanie

przepisu

prawa

omawianych

wyŜej

materialnego.
Jako

podstawowe

czynniki

wpływające

na

wystąpienie

naruszeń prawa przy wydawaniu indywidualnych aktów administracyjnych badani
wskazali

na

brak

pracowników

z

odpowiednim

wykształceniem

–

prawniczym

i administracyjnym, nieodpowiedni poziom kadry, niewłaściwe jej przygotowanie, które w
ocenie badanych wynika z braku szkoleń, duŜej rotacji kadr, nadmiernego obciąŜenia
pracowników, ale równieŜ jest wywołane: złą jakością przepisów obowiązującego prawa,
niejasnością i niestabilnością prawa,
przejściowych oraz

jego

niespójnością , brakiem przepisów

ugruntowanej linii orzeczniczej, brakiem dostępu do źródeł prawa,

fachowej literatury, programów prawniczych.
Najbardziej

poŜądanymi

szkoleniami

z

punktu

widzenia

poprawy

jakości

stanowionych indywidualnych aktów administracyjnych byłyby - według badanychszkolenia z zakresu stosowania przepisów procesowych – Kpa i ordynacji podatkowej,
szkolenia z zakresu prawa materialnego z uwzględnieniem właściwego stosowania prawa
procesowego, szeroko pojęte prawo materialne we wszystkich obszarach, w których
podejmowane są indywidualne decyzje administracyjne (zagospodarowanie przestrzenne,
gospodarka nieruchomościami, pomoc społeczna, ochrona środowiska, podatki, dostęp do
informacji publicznej). Do grupy rekomendowanych szkoleń, które mogłyby poprawić
jakość stanowionego prawa zaliczano
najnowszego
aby

orzecznictwa

szkolenia

były

sądów

okresowe,

równieŜ szkolenia z zakresu nowelizacji ustaw,
administracyjnych

najlepiej

i

prowadzone

NSA.
przez

Wskazane
sędziów

byłoby,
sądów

administracyjnych oraz osoby orzekające w samorządowych kolegiach odwoławczych.
Trzeci rodzaj badań (wywiad telefoniczny

wspomagany komputerowo - badanie

CATI) miał na celu zebranie informacji od osób zajmujących się przygotowaniem
indywidualnych aktów administracyjnych w takich sprawach jak stosowane zasady
i

decydujące

kryteria

przy

tworzeniu

indywidualnych

aktów

administracyjnych.

Jest to kolejny krok w rozpoznaniu uwarunkowań jakości indywidualnych aktów
administracyjnych JST.
W badaniach uczestniczyła losowo wybrana, reprezentatywne grupa kadry
kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem szczebli samorządu
terytorialnego; dobór losowy przeprowadzono w oparciu o bazę Krajowego Rejestru
Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT).
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W oparciu o uzyskane wyniki z badania CATI moŜna sformułować następujące
wnioski:
1. opracowywaniem indywidualnych aktów administracyjnych zajmują się przede
wszystkim
się

pracownicy

przygotowaniem

urzędów;

aktu

o

tym,

najczęściej

kto

decydują

będzie
takie

zajmował

czynniki

jak:

doświadczenie zawodowe w obszarze, którego ma dotyczyć akt prawny,
umiejętność

tworzenia

indywidualnych

aktów

administracyjnych,

dobre

doświadczenie w pracy z daną osobą czy wreszcie wykształcenie prawnicze;
2. pozytywną

praktyką,

choć

stosowaną

w

znikomej

liczbie

przypadków,

jest powierzanie zadania opracowania indywidualnego aktu prawa osobom
spoza

urzędu

-

specjalistom

czy

zespołom

zadaniowym

złoŜonym

ze specjalisty i pracownika urzędu;
3. najwięcej
jest

w

indywidualnych
obszarach

aktów

spraw

administracyjnych

finansowych,

podatkowych,

wydawanych
gospodarki

nieruchomościami, prawa budowlanego, gospodarki komunalnej, ochrony
środowiska,
dla

pomocy

adresatów

społecznej;

są

indywidualnych

to

aktów

obszary

szczególnie

waŜne

administracyjnych,

wiąŜą

się z przyznawaniem praw, świadczeń czy teŜ stanowią źródło zobowiązań;
4. zwraca się duŜą i bardzo duŜą uwagę na zasady stosowane przy tworzeniu
aktów administracyjnych; pozwala to stwierdzić, iŜ

osoby odpowiedzialne

za przygotowanie indywidualnego aktu administracyjnego

przywiązują wagę

do tego, by posiadał on właściwą systematykę, był napisany zrozumiałym
językiem oraz aby był przejrzysty.

Ostateczne wnioski:
1. jakość indywidualnych aktów administracyjnych stanowionych przez organy JST
jest niezadowalająca;

do takiego stanu rzeczy przyczynia się słaba jakość

zasobów ludzkich zatrudnionych w JST (wiedza i umiejętności kadry urzędniczej,
która tworzy akty administracyjne);
2. urzędnicy przygotowujący indywidualne akty administracyjne przywiązują bardzo
duŜą

i

duŜą

wagę

do

następujących

zasad

tworzenia

prawa:

jasności,

przejrzystości i stabilności prawa, systematyki aktu prawnego; pozwala to sądzić,
Ŝe skoro zasady te są w urzędach uwzględniane i przestrzegane, to z całą
pewnością wydawane akty są czytelne dla zindywidualizowanego adresata;
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3. jednak samo zaangaŜowanie
indywidualnych

aktów

w pracę osób odpowiedzialnych za przygotowanie

administracyjnych

nie

moŜe

być

gwarancją

jakości

stanowionego prawa; potrzebny jest staranny dobór kandydatów na pracowników
oraz szkolenia dla kadry juŜ zatrudnionej.
Rekomendacje:
Do czynników, które mogłyby wpłynąć na poprawę jakości indywidualnych aktów
administracyjnych naleŜą:
1. zapewnienie kadry urzędniczej o odpowiednim wykształceniu,
2. staranniejszy dobór pracowników, tj. o kwalifikacjach odpowiednich
do zajmowania określonego stanowiska,
3. stabilność zatrudnienia,
4. zapewnienie urzędnikom odpowiednich szkoleń z zakresu obszarów
prawa,
w których wydają akty prawne,
5. zapewnienie większego dostępu do literatury fachowej,
6. większy dostęp do fachowej pomocy prawnej w osobie, np. radcy
prawnego,
7. respektowanie

przez

organy

wydające

indywidualne

akty

prawne

wytycznych zawartych w decyzjach organów wyŜszego stopnia,
8. niepowielanie tych samych naruszeń prawa,
9.

wyeliminowanie przypadkowości w doborze osób odpowiedzialnych za
tworzenie aktu,

10. uzasadnione byłoby podjęcie działań w celu przybliŜenia urzędnikom
tematyki,

której

indywidualne

akty

najczęściej

dotyczą

administracyjne,

z

przygotowywane
uwzględnieniem

przez

nich

orzecznictwa

sądów administracyjnych w tej materii.

Zakończenie
Celem badań przedstawionych w niniejszym rozdziale była ocena jakości prawa
stanowionego na szczeblu lokalnym oraz wskazanie głównych uwarunkowań wystawionej
oceny. Na podstawie wyróŜnionych powyŜej wniosków odnoszących się do stanowionego
prawa miejscowego jednostek administracji samorządowej oraz indywidualnych aktów
administracyjnych stwierdzamy, Ŝe występuje zróŜnicowana jakość prawa stanowionego
na szczeblu lokalnym. Ulega poprawie jakość prawa miejscowego, natomiast jakość
indywidualnych aktów prawa stanowionego przez organy JST jest niezadowalająca.
Istotnym

problemem

jest

brak

zdefiniowania

przez

ustawodawcę

pojęcia

prawa
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miejscowego. Akty prawa miejscowego stanowione przez organy gmin i organy powiatów
są porównywalnej jakości, choć słabszej jakości są jednak akty prawa miejscowego
wydawane przez organy powiatów. Przygotowywaniem aktów prawa miejscowego oraz
indywidualnych aktów administracyjnych zajmują się przede wszystkim pracownicy
urzędów, którzy mimo dokładanej staranności i zaangaŜowania nie zawsze są do tej
pracy

dostatecznie

przygotowani.

Chcąc

poprawić

jakość

prawa

stanowionego

na szczeblu lokalnym naleŜałoby większą uwagę przykładać do jakość kadr urzędniczych
juŜ na etapie doboru kandydatów do pracy a następnie w toku systematycznych szkoleń.
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Rozdział V. Współpraca z jednostkami otoczenia zewnętrznego

5.1

Partycypacyjny model sprawowania władzy publicznej

Rozpoznane dotychczas tendencje w przekształcaniu i sposobach organizacji
administracji

publicznej

na

świecie

wyznaczają

kolejno

występujące

po

sobie

paradygmaty instytucjonalne, określające sposoby i mechanizmy koordynacji procesów
zarządzania

publicznego.

weberowskiemu

modelowi

Koncepcja
idealnej

państwa

prawa

i

hierarchii

odpowiadające

biurokracji

zostały

uzupełnione

paradygmatem

konkurencji (wynikającym z koncepcji nowego zarządzania publicznego z lat 80.) a takŜe
paradygmatem współpracy, który ukształtował się w latach 90. na gruncie krytyki
nowego zarządzania publicznego w związku z rozwojem koncepcji governance.109
Koncepcja

współzarządzania

wielopodmiotowego)

zakłada

(zarządzania
uczestnictwo

w

partycypacyjnego,
procesach

sieciowego,

podejmowania

decyzji

publicznych a takŜe ich realizacji róŜnych interesariuszy (podmiotów sektora publicznego,
prywatnego i

społecznego), tworzących

często

sieci

zaleŜności. Z

tego powodu

współzarządzanie postrzegane jest jako mechanizm koordynacji działań zbiorowych.110
Współzarządzanie interpretowane jest takŜe jako oddziaływanie i uczestnictwo
w procesach

sprawowania

governance),

na

co

władzy

wskazuje

w

szczególności

definicja

społeczeństwa

opublikowana

w

(democratic

Programie

Narodów

Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Zgodnie z nią, demokratyczne współzarządzanie
polega

na

sprawowaniu

władzy

w

sferze

gospodarczej,

politycznej

i

społecznej

na wszystkich poziomach administracyjnych, jak równieŜ obejmuje mechanizmy, procesy
i instytucje, za pomocą których obywatele i ich grupy mogą artykułować własne interesy,
egzekwować prawa i realizować obowiązki, a takŜe mediować w kwestiach spornych.111
W związku z moŜliwością odniesienia koncepcji współzarządzania do wszystkich
poziomów

administracyjnych

(wielopoziomowe

współzarządzanie),

znalazła

ona zastosowanie takŜe na poziomie lokalnym, wyjaśniając nowe trendy w samorządzie
terytorialnym. Współzarządzanie lokalne (local governance) zostało zdefiniowane przez
P. Johna, jako elastyczny model podejmowania decyzji, oparty na luźnych powiązaniach
*

dr, adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego
dr, adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego

**
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H. Izdebski wskazuje na 4 etapy rozwoju w podejściu do dobrej organizacji i działania sektora publicznego:
państwa prawa, administracji publicznej, menedŜerskiego zarządzania publicznego oraz partycypacyjnego
zarządzania publicznego, por. H. Izdebski, Introduction to Public Administration and Administrative Law, Liber,
Warszawa 2006, s. 54.
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paradygmatami i politycznymi narracjami w sferze rządzenia, Zarządzanie Publiczne nr 2 z 2007 r., s. 5.
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Democratic
Governance,
http://www.undp.org/governance/about.htm, stan na dzień 10 kwietnia 2009 r.
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poziomych między róŜnymi uczestnikami Ŝycia publicznego.112 RównieŜ T. Bovaird
i E. Loeffler akcentują w sformułowanej przez siebie definicji rolę sieci współpracy
i horyzontalnych powiązań, określając local governance jako sposób, w jaki współdziałają
lokalni interesariusze dla realizacji efektów polityki publicznej.113 Aktywność wielu
podmiotów w zarządzaniu lokalnym postuluje takŜe koncepcja „nowej kultury politycznej”
T. Clark’a.114 Podkreśla ona konieczność angaŜowania społeczności lokalnych w procesy
zarządzania, rozwijanie i umacnianie sieci współpracy, propagowanie mechanizmów
demokracji bezpośredniej. W myśl tej koncepcji rolą władz publicznych jest w mniejszym
stopniu kreowanie polityki, a w głównej mierze jej moderowanie.
PowyŜsze definicje wskazują, Ŝe omawiana koncepcja współzarządzania niesie
ze sobą zmianę modelu sprawowania władzy. Administracja i władza publiczna przestają
być jedynymi aktywnymi uczestnikami procesów rządzenia. Te bowiem zachodzą
w ramach systemu luźnych (formalnych i nieformalnych) powiązań pomiędzy instytucjami
publicznymi i niepublicznymi. Ponadto zmienia się rola organów władzy, które swoje
działania powinny skupiać na formułowaniu celów polityk publicznych, w mniejszym
stopniu angaŜując się w ich bezpośrednią realizację. Z kolei podległa im administracja
publiczna powinna ograniczać się w swoim działaniu do tych sfer, których nie moŜe
zrealizować rynek i podmioty prywatne oraz organizacje społeczne. Taki model
sprawowania władzy charakteryzować będzie:
•

szeroki zakres decentralizacji,

•

rozproszenie władzy,

•

układy sieciowe i mechanizmy sterowania sieciami,

•

trwały dialog obywatelski i społeczny, negocjacje,

•

demokratyczny system rządzenia,

•

przejrzystość funkcjonowania władz publicznych,

•

samoorganizacja, mobilizacja społeczna,

•

współpraca, partnerstwo oparte na zaufaniu.
Na konieczność partycypacji społecznej, rozwijania i umacniania sieci współpracy

zwróciła uwagę Komisja Europejska w sformułowanym postulacie dobrego rządzenia
(good governance).115 Szeroki udział społeczności w działaniach administracji powinien
mieć miejsce na wszystkich jej poziomach a takŜe na wszystkich głównych etapach
realizacji polityk publicznych. W Białej Księdze za zasady dobrego zarządzania obok

112

John P., Local Governance in Western Europe, Sage, London 2001, s. 45.
Bovaird T., Loeffler E., Understanding Public Management and Governance, [w:] Public Management and
Governance red. T. Bovaird, E. Löffler, Routledge, London – New York 2003, s. 315.
114
Clark T. N., Hoffmann-Martinot V. (red.), The New Political Culture, Westview, Boulder, Colorado 1998, s.
24.
115
Po raz pierwszy pojęcie dobrego rządzenia zostało sformułowane przez Bank Światowy w 1992 r. Definicja ta
wskazuje na następujące cechy dobrego rządzenia: otwartą i rozwojową politykę, profesjonalną administrację,
działanie dla dobra publicznego, zasady prawa, transparentność procesów, silne społeczeństwo obywatelskie,
por. G. Schıler, C. Walther: A Practical Guidebook on Strategic Management for Municipal Administration, The
World Bank, Bertelsmann Foundation, 2003, s. 13.
113

98

partycypacji przyjęto takŜe: otwartość, rozliczalność, skuteczność i spójność.116 Wymowa
konwencji dobrego rządzenia w kontekście partycypacji jest jednoznaczna: skuteczne
i efektywne

zarządzanie

publiczne

moŜliwe

jest

tylko

w

sytuacji

partnerstwa

i współdziałania władzy z innymi uczestnikami procesów rządzenia. Zagadnienie dobrego
rządzenia jest podnoszone w licznych dokumentach programujących politykę publiczną
w Polsce. Bezpośrednio do jego zasad odwołuje się Priorytet V Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013.

5.2

Komunikacja i dostęp do informacji publicznej – wyniki badań

Realizacja zasad dobrego rządzenia i urzeczywistnianie postulatu partycypacji
społecznej w procesie realizowania zadań publicznych przez samorząd terytorialny
wymaga otwartej postawy władz i administracji w relacjach ze społeczeństwem.
Przejrzystość polityki lokalnej i regionalnej oraz działań podejmowanych dla ich realizacji
zapewnić moŜe systematyczne informowanie oraz komunikacja z mieszkańcami. Z kolei
rzetelne

poinformowanie

oraz

dialog

obywatelski

stanowią

niezbędny

czynnik

partycypacyjnego modelu sprawowania władzy. Polityka informacyjna związana jest
nie tylko z realizacją ustawowego obowiązku zapewnienia dostępu do informacji
publicznej, ale takŜe punktem wyjścia do organizowania sprawnego systemu społecznego
komunikowania się i porozumiewania z mieszkańcami. Wymieniana jest ona jako
najwaŜniejszy fundament budowy pozytywnych relacji między władzą a obywatelami.117
Lokalni

włodarze

powinni

dąŜyć

do

stworzenia

płaszczyzny

porozumienia

oraz nieprzerwanego dialogu z lokalną społecznością, potencjalnymi inwestorami,
lokalnym biznesem, interesantami, organizacjami pozarządowymi itd. Ich obowiązkiem
jest informowanie społeczeństwa o wszelkich zagadnieniach będących w kompetencji
administracji. Powinni dokładać starań, aby system ich działań stał się przejrzystym
i zrozumiałym dla wszystkich mieszkańców. Władze samorządu terytorialnego winny
gromadzić opinie, Ŝyczenia i oczekiwania róŜnych części społeczeństwa głównie po to,
by móc działać zgodnie z potrzebami członków danej wspólnoty. Działania takie
pozwalają administracji publicznej, władzom, organom i instytucjom państwowym zyskać
zaufanie obywateli. Dzięki temu wiąŜące decyzje cieszą się większym zrozumieniem
ze strony społeczeństwa, które to ma zróŜnicowane potrzeby, nierzadko pozostające ze
sobą w konflikcie.118
Istotną metodą public relations jest komunikacja, zarówno zewnętrzna jak równieŜ
wewnętrzna. Anna Gregory twierdzi, iŜ sprawna komunikacja jest sednem przywództwa
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117
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oraz stanowi – podobnie jak analizy finansowe – narzędzie powiększania zysku”.119 Celem
public relations jest nieustanne podtrzymywanie pozytywnych relacji ze społecznością
lokalną. Nie ulega wątpliwości, Ŝe cel ten moŜe być osiągnięty poprzez dostarczanie
obszernych informacji z zakresu funkcjonowania całej instytucji, jej produktów czy usług.
Sprawna komunikacja pomaga w rozwiązywaniu lokalnych problemów, łatwiej jest
zbudować trwałe relacje ze społecznością. Pozytywnie postrzegane związki pomiędzy
instytucjami publicznymi a lokalną wspólnotą prowadzą do szeroko rozumianej lojalności
obywateli wobec tychŜe instytucji.120
Obecnie

przyjmuje

się,

Ŝe

kaŜda

instytucja

publiczna

jest

zobowiązana

do komunikowania się ze społecznością terytorialną, w ramach której działa. Zakłada
się, Ŝe obywatele wyraźniej będą artykułowali swoje przekonania i staną się bardziej
wnikliwi, jak równieŜ oczekiwania co do legalności i zasadności działań instytucji staną
się oczywiste.
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Z drugiej strony, o sukcesie samorządów w zakresie partycypacji społecznej
decyduje jakość kapitału społecznego i poziom rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Wyniki

licznych

badań

pozwalają

formułować

pogląd

o

złej

sytuacji

w

Polsce

w porównaniu do innych krajów Europy. Niska aktywność społeczeństwa polskiego
wynika z niewielkiego zainteresowania procesami zarządzania publicznego, niskiego
poziomu zaufania do instytucji publicznych a takŜe charakteru transformacji systemowej.
Przeprowadzone

badanie

pozwoliło

potwierdzić

tę

niekorzystną

tendencję

w badanych jednostkach. Władze samorządowe postrzegają mieszkańców jako biernych
i mało zaangaŜowanych w sprawy publiczne. Aktywność obywatelska zwiększa się jedynie
w obliczu realnego zagroŜenia bądź chęci realizacji jednostkowych interesów przez
mieszkańców.
Zidentyfikowana sytuacja ma takŜe drugi wymiar, bowiem wskazuje na słabość
władz

samorządowych,

których

rolą,

jako

reprezentantów

społeczności

lokalnych

i regionalnych, jest poinformowanie obywateli o kierunkach polityk i realizowanych
działaniach. Bez wątpienia jakość społeczeństwa obywatelskiego stanowi pochodną tego
procesu. Władzom lokalnym moŜna przypisać w związku z tym niską świadomość
zarówno

konieczności,

jak

i

moŜliwości

pobudzania

aktywności

obywatelskiej,

co w pewnym stopniu tłumaczy wskazywaną przez respondentów postawę bierności
członków wspólnot samorządowych.
W istocie swej funkcji, władze samorządowe stanowią reprezentację wspólnoty
i ich powinnością jest zaspokajanie potrzeb społecznych występujących na danym
obszarze. Działalność polskiego samorządu terytorialnego w duŜej mierze opiera
się na świadczeniu usług publicznych, przy czym lokalne społeczności występują w roli
119
120
121

Public relations w praktyce, pod red. A. Gregory, Kraków 2000, s.34
A. śbikowska, Public relations, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005 s.125-127
S. Black, Public relations, Oficyna Ekonomiczna: Kraków 2006, s.116
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klienta kupującego te usługi. Nie sposób prawidłowo pełnić funkcji organizatora procesu
świadczenia usług publicznych nie znając opinii i zapotrzebowania głównego odbiorcy,
czyli właśnie mieszkańców. Włączanie szerokiej reprezentacji mieszkańców w proces
planowania i realizacji polityk lokalnych jest niezbędne przy budowaniu zaufania
społecznego, będącego jednym z istotniejszych czynników rozwoju lokalnego.
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Stwierdzoną pasywność w aktywizowaniu społeczności potwierdza charakter
komunikacji na linii administracja samorządowa – mieszkańcy. W zasadzie trudno mówić
o dialogu ze społecznościami lokalnymi, w praktyce działalność administracji ogranicza
się raczej do informowania bądź konsultowania juŜ przyjętych decyzji, pomimo
świadomości kadr JST na temat słuŜebnej roli administracji i władz lokalnych wobec
mieszkańców (klientów i wyborców).
Zbiór wykorzystywanych instrumentów komunikacji i informowania naleŜy określić
jako tradycyjny. Procedury komunikacji są raczej reaktywne i opierają się na działaniach
bieŜących.
Tab. 10 Narzędzia komunikowania się z mieszkańcami stosowane w badanych
urzędach
Wyszczególnienie

Metody wykorzystywane
w urzędzie
Liczebność
%
(N=501)

Bezpośrednie spotkania z mieszkańcami
Poczta elektroniczna
DyŜury radnych
DyŜury przedstawicieli organu wykonawczego
Punkty dostępu do Internetu (oficjalnych stron WWW
urzędu i innych instytucji)
Petycje
Badania opinii społecznej: ankiety, sondaŜe
Internetowe forum mieszkańców
Infolinia, centrum telefoniczne
Panele obywatelskie
Inne*
Brak odp.

463
403
382
368

92,4
80,4
76,3
73,5

327
212
197
131
108
92

65,3
42,3
39,3
26,1
21,6
18,4

10

2,2

1

0,2

* Inne: media lokalne (3 wskazania), zebrania z mieszkańcami i gazeta samorządowa (po 2
wskazania), darmowy Internet dla mieszkańców, GCI, plakaty informacyjne (po 1 wskazaniu)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań JST

Najczęściej stosowanym narzędziem komunikowania są bezpośrednie spotkania
z mieszkańcami

(92,4%). Z jednej strony, jest to forma

sprzyjająca rozwojowi

komunikacji społecznej, gdyŜ realizuje warunek symetrycznej komunikacji dwustronnej,
istotny w dialogu obywatelskim. Jednak nie naleŜy zapominać, Ŝe efektywność takich
spotkań zaleŜy od dwóch czynników: frekwencji i sposobu ich moderowania. Pozytywnym

122

Szerzej piszą o tym:. R. Blair, Public Participation and Community Development: the Role of Strategic
Planning, PAQ Spring 2004, p 102 –106, M. Warowicki, Partycypacja społeczna – test na samorządność,
“Wspólnota” nr 49 z 1999 r.
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zjawiskiem

jest

coraz

powszechniejsze

wykorzystanie

Internetu

jako

kanału

komunikowania oraz dostrzeganie moŜliwości tych rozwiązań, zwłaszcza w duŜych
jednostkach, gdzie kontakt bezpośredni z mieszkańcami jest utrudniony. Paleta, jak
i skala zastosowania nowoczesnych narzędzi w tym zakresie nie jest jednak szeroka.
Problem polega przede wszystkim na braku nawyków i umiejętności stosowania przez
administrację

aktywnych

form

komunikacji

internetowej,

jak

internetowe

fora

mieszkańców, internetowe badania opinii publicznej i prezentacja ich wyników.
Niepokojącym jest fakt, Ŝe relatywnie niewiele JST wykorzystuje badania opinii
publicznej (39,3%) i panele obywatelskie (18,4%) jako formę komunikacji. Są to metody
inicjowane przez władze samorządowe, a słabe wykorzystanie narzędzia moŜe świadczyć
o braku zainteresowania poglądami wspólnot lokalnych i niewielkiej inicjatywie władz
w obszarze komunikowania.
Z badań wynika istnienie duŜej rozbieŜności stosowanych narzędzi komunikacji
w róŜnych typach jednostek samorządu terytorialnego. Większe jednostki wykorzystują
bogatszy zestaw instrumentów komunikacji i informowania. Małe gminy stosują bardzo
tradycyjne narzędzia, głównie zebrania i spotkania z mieszkańcami. Zasadniczym plusem
tej formy komunikacji jest moŜliwość poznania róŜnych opinii, przedstawienia swego
stanowiska

i

pozyskania

informacji

zwrotnej.

MoŜna

przyjąć,

Ŝe

jest

to

forma

powszechnie wykorzystywana w małych jednostkach terytorialnych, a jej główną zaletą
jest moŜliwość bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami, co w duŜych jednostkach
jest utrudnione.
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Tabela 11
Typ jednostki a stosowane metody komunikacji z mieszkańcami

Wyszczególnienie
DyŜury radnych

Gmina
miejsko- Gmina
Powiat Powiat Gmina
Województwo ziemski grodzki miejska wiejska wiejska
81,3% 77,5% 100,0% 90,7%
81,7%
67,0%

DyŜury
przedstawicieli
organu
wykonawczego

68,8%

72,5% 100,0%

86,0%

80,9%

64,6%

Bezpośrednie
spotkania z
mieszkańcami

81,3%

73,8% 100,0%

95,3%

99,2%

94,8%

Infolinia, centrum
telefoniczne

56,3%

31,3%

57,9%

18,6%

16,0%

16,0%

56,3%

42,5%

89,5%

51,2%

50,4%

23,1%

82,5% 100,0%

74,4%

86,3%

74,1%

43,8%
68,8%

25,0%
48,8%

42,1%
78,9%

27,9%
41,9%

16,8%
50,4%

10,8%
29,7%

31,3%

32,5%

47,4%

37,2%

29,0%

17,5%

75,0%
-

53,8%
1,3%

78,9%
-

55,8%
-

66,4%
5,3%

68,9%
5,7%

Badania opinii
społecznej:
ankiety, sondaŜe
Poczta
elektroniczna
Panele
obywatelskie
Petycje
Internetowe
forum
mieszkańców
Punkty dostępu
do Internetu
Inne

100,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań JST

W zakresie stosowanych w administracji samorządowej narzędzi informowania
mieszkańców dominują rozwiązania narzucone przepisami prawa, w szczególności przez
ustawę o dostępie do informacji publicznej, która nakłada na administrację samorządową
obowiązek umieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępniania
ich w miejscach powszechnie dostępnych.123 Obserwuje się deficyt dobrowolnych i
nowych instrumentów informowania wynikających z inicjatywy, kreatywności i otwartości
władz lokalnych.

123

Art. 7 i 11 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z
późn. zm.
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Tab. 12 Narzędzia informowania mieszkańców stosowane w urzędzie
reprezentowanym przez respondenta
Wyszczególnienie

Metody wykorzystywane
w urzędzie
Liczebność
%
(N=501)
493
98,4
485
96,8
460
91,8
398
79,4
389
77,6
314
62,7
279
55,7
198
39,5
178
35,5
156
31,1

Tablice informacji lokalnych
Strona internetowa urzędu
Biuletyn informacji publicznej
Ogłoszenie w lokalnym dzienniku
Broszury, ulotki, foldery, informatory
Wywiady dla mediów
Informacje wysyłane do mieszkańców drogą pocztową
Ogłoszenie w lokalnym radiu
Katalog lub karty świadczonych usług
Konferencje prasowe
Wyniki badań opinii publicznej na stronie WWW urzędu lub
w dziennikach lokalnych
Transmisje sesji obrad organu stanowiącego on-line
Gazeta samorządowa
Prasa lokalna i regionalna
Telewizja lokalna
Ogłoszenia parafialne
Nagrania sesji rady
Zebrania wiejskie
forum przedsiębiorców

133
57
5
3
3
2
2
1
1

26,5
11,4
1,0
0,6
0,6
0,4
0,4
0,2
0,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań JST

Przeprowadzone

badania

jakościowe

pozwoliły

takŜe

na

ocenę

procedur

informowania wykorzystywanych w kontaktach z organizacjami pozarządowymi. System
wymiany informacji między administracją samorządową a NGOs oceniono jako sprawny.
Warto podkreślić, Ŝe administracja samorządowa zapewnia rzetelny dostęp do informacji
na temat procedur związanych ze zlecaniem zadań organizacjom pozarządowym.
Jedynym problemem, jaki zidentyfikowano jest to, Ŝe informacja o konkursach dociera
krótko przed upływem terminu składania wniosków, co wynika z procedur uchwalania
budŜetu przez jednostkę na kolejny rok budŜetowy. Przeprowadzone analizy umoŜliwiły
ocenę systemów wyboru organizacji pozarządowych do realizacji zadań publicznych jako
przejrzyste i czytelne. Administracja samorządowa zapewnia takŜe właściwy dostęp
do informacji o powierzeniu organizacjom zadań publicznych, przy czym wykorzystuje
w tym celu kilka kanałów informowania jednocześnie (BIP, strony WWW, tablice
ogłoszeniowe, kontakt bezpośredni)

Dla władz lokalnych obojętna postawa obywatelska mieszkańców powinna być
impulsem do podjęcia zorganizowanych działań na rzecz budowania pozytywnych relacji
urząd-obywatele

i

ich

aktywizowania.

Realizacja

tego

celu

powinna

przebiegać

dwutorowo: poprzez wyznaczenie osób odpowiedzialnych za proces informowania
i komunikowania z mieszkańcami i innymi podmiotami funkcjonującymi w środowisku
lokalnym i otoczeniu jednostki samorządu terytorialnego, jak i poprzez określenie
spójnej strategii w tym zakresie.

104

Szczególna
samorządowej

rola

w

przypada

realizacji

polityki

rzecznikom

informacyjnej

prasowym,

urzędu

odpowiedzialnym

administracji
za

realizację

obowiązków wynikających z przytaczanej juŜ ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Polityka

informacyjna

w

samorządzie

terytorialnym

powinna

być

takŜe

oparta

na długofalowej koncepcji integrującej i porządkującej działania w obszarze informowania
i komunikowania.
Niestety, obie omawiane formy działań nie są popularne w administracji
samorządowej.

Rzadko

wyodrębnia

się

komórki

odpowiedzialne

za

komunikację

i kontakty z mediami. Jedynie duŜe urzędy (urzędy marszałkowskie) stosują takie
rozwiązanie. W strukturach organizacyjnych małych urzędów nie wyodrębniono komórek
odpowiedzialnych za działania z obszaru PR i komunikacji społecznej.

Wykres 6
Funkcja rzecznika prasowego lub inspektora ds. informacji
tak
27,1%

nie
72,9%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań JST

Z badań wynika ponadto, Ŝe jednostki terytorialne nie posiadają takŜe strategii PR
ani strategii komunikacji społecznej, choć równocześnie określają ją jako przydatny
instrument zarządzania publicznego (tabela 13). Co ciekawe, strategii nie opracowały
nawet największe jednostki terytorialne, czyli województwa. Zaledwie 6 respondentów
z urzędów marszałkowskich potwierdziło, Ŝe ma taki program. Funkcją województw jest
poniekąd koordynacja działań podejmowanych lokalnie we wspólnej strategii rozwoju
regionu,

realizacja

tej

funkcji

wymaga

przejrzyście

sformułowanych

procedur

komunikacji, współpracy i dialogu.
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Tab. 13 Strategie komunikacji w badanych urzędach
N

CZY PANA/I URZĄD POSIADA?

Strategię (program) public
relations
Strategię (program)
komunikacji społecznej
nie posiada

Ogółem

%
27

5,40%

32
442
501

6,40%
88,20%
100,00%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań JST

Rolą władz lokalnych winno być podtrzymywanie dialogu ze społecznością lokalną,
nie tylko po to by poznać i zrozumieć partykularne potrzeby i interesy, lecz równieŜ po
to, by wyjaśnić, jakie są realne moŜliwości ich zaspokojenia oraz z jakich przesłanek
społecznych wynikają decyzje podejmowane przez włodarzy. Komunikacja taka moŜe
przyczynić się do zmniejszenia ilości konfliktów lokalnych, a takŜe do większej akceptacji
wyborów dokonywanych przez władze lokalne. Co waŜne, mieszkańcy włączani takŜe
w proces planowania polityk lokalnych, stają się niejako ich współautorami, czyli
partnerami odpowiedzialnymi za ich kształt i stosowane narzędzia. MoŜna załoŜyć,
Ŝe takie działanie zwiększa zaangaŜowanie, akceptację i zaufanie mieszkańców.
Jedną z form pozyskiwania informacji zwrotnych i włączania obywateli w procesy
decyzyjne są konsultacje społeczne. Przeprowadzone badania potwierdziły powszechne
ich stosowanie przez administrację samorządu terytorialnego. Zainteresowanie opinią
członków wspólnoty na temat podejmowanych w procesie zarządzania publicznego
decyzji i wyborów dotyczy zarówno spraw, w których przepisy prawa stanowią
o konieczności przeprowadzania konsultacji, np. opracowanie planu zagospodarowania
przestrzennego (art. 11 i 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),
jak i obszarów, które nie są objęte obowiązkiem konsultowania na mocy regulacji
prawnych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, Ŝe mieszkańcy mają moŜliwość
ustosunkowania się do kierunków rozwoju i priorytetów inwestycyjnych władz lokalnych
(wykres nr 7).

106

Wykres nr 7
Zakres konsultacji społecznych

27,1%

inne
2,4%

Zmiana taryf komunikacji miejskiej
Określenie poziomu świadczonych usług
publicznych

15,6%
26,7%

Opracowanie budŜetu

36,2%

Określenie priorytetów inwestycyjnych
Określenie priorytetowych kierunków rozwoju
lokalnego

41,8%

Opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

55,5%

Opracowanie strategii rozwoju programów
lokalnych

62,6%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Podstawową cechą konsultacji społecznych jest to, Ŝe uzyskanie opinii od określonych
podmiotów
się na

jest

świadomym

celem
124

przeprowadzenie konsultacji.

organu

administracji,

który

decyduje

Wykorzystywanie mechanizmów

konsultacji

społecznych z własnej inicjatywy samorządów świadczy zatem o tym, Ŝe konsultacje
nie są traktowane w sposób formalistyczny, wyłącznie jako obowiązkowa procedura
o reaktywnym charakterze, pozwalająca uniknąć protestów społecznych.

5.3

Partycypacja społeczna w badanych jednostkach

Partycypacja społeczności lokalnych w procesie zarządzania publicznego jest
zjawiskiem towarzyszącym postępującym procesom decentralizacji administracji i usług
publicznych. Decentralizacja jest rozumiana jako przekazywanie zadań i uprawnień
między samodzielnymi jednostkami i w praktyce moŜe oznaczać: lokalizację usług
na niŜszym poziomie, integrację działań poprzez ich świadczenie przez jeden lokalny
ośrodek czy jednostkę administracyjną, delegowanie władzy zarządzającej i związanej
z nią odpowiedzialności bliŜej pierwszej linii lub demokratyzację władzy lokalnej
rozumianą

jako

przekazanie

politycznej

władzy

społecznościom

lokalnym.125

124
D. Długosz, J.J. Wygnański, Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej,
Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa 2005, s. 24.
125
R. Hambleton, P. Hoggett, Consumerism, Decentralisation and Local Democracy, ,,Public Administration”
1998, nr 66, s. 125–147.
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Tak zdefiniowana decentralizacja moŜe być rozpatrywana z punktu widzenia politycznego
(przekazanie kompetencji pomiędzy organy władzy politycznej), administracyjnego
(hierarchiczny i funkcjonalny podział kompetencji pomiędzy poziomy władzy publicznej)
czy ekonomicznego, polegającego na przekazywaniu zadań zwyczajowo realizowanych
przez państwo i samorządy terytorialne firmom prywatnym lub organizacjom sektora
obywatelskiego.126W
pozarządowych
regulowanym

z

państwie

demokracji

samorządem

poprzez

terytorialnym

przepisy

się w szczególności w formach:

obywatelskiej
jest

ustawowe.

współpraca

bardzo istotnym

Współpraca

ta

organizacji

zagadnieniem,

moŜe

odbywać

127

• zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach
określonych w ustawie,
• wzajemnego

informowania

się

o

planowanych

kierunkach

działalności

i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,
• konsultowania
ich

z

działania,

organizacjami

projektów

pozarządowymi

aktów

normatywnych

odpowiednio
w

dziedzinach

do

zakresu

dotyczących

działalności statutowej tych organizacji,
• tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złoŜonych
z przedstawicieli

organizacji

pozarządowych

oraz

przedstawicieli

właściwych

organów administracji publicznej.
Współpraca ta odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron,
partnerstwa,

efektywności,

uczciwej

konkurencji

i

jawności.

Dodatkowo,

ustawa

o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie nakazuje samorządom terytorialnym
przygotowanie rocznych programów współdziałania z organizacjami pozarządowymi.
Współpraca międzysektorowa respektuje zasadę pomocniczości, która jednak
nie zwalnia sektora publicznego od odpowiedzialności za świadczenie usług społecznych.
Wręcz

przeciwnie,

jednostki

samorządu

terytorialnego

ponoszą

odpowiedzialność

za opracowanie i realizowanie strategii polityki społecznej oraz dobór organizacji, których
zadaniem ma być efektywna realizacja zleconych usług.
Przeprowadzone badania wskazały, Ŝe władze lokalne wysoko cenią sobie
współpracę z organizacjami pozarządowymi, ze względu na korzyści jakie ona generuje.
Ich zdaniem organizacje pozarządowe lepiej niŜ instytucje, realizują zadania publiczne.
Podkreślano zwłaszcza mocne strony współpracy jak:
•

moŜliwość specjalizacji organizacji w danej dziedzinie,

•

lepszy kontakt z beneficjentami działań,

•

większą świadomość realnych potrzeb społecznych,

126
M. Sitek, Reforma administracyjna 1998, [w:] Budowanie instytucji państwa 1989-2001, red. I. Jackiewicz,
Warszawa 2004, s. 153.
127
Art. 5 ust. 1, 2, 3 i 4, ustawy o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie z dnia 23 kwietnia 2003, Dz.
U., nr 96, poz. 873 z poz. zm.
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•

profesjonalizm w świadczeniu usług,

•

lepszą alokację środków.

W świetle sformułowanych opinii władz lokalnych na temat organizacji pozarządowych
naleŜy

stwierdzić

ich

silną

pozycję

konkurencyjną

w

stosunku

do

administracji

samorządowej, w obszarze realizacji zadań publicznych.
Korzyści ze współpracy są obopólne, na współpracy zyskują takŜe organizacje
pozarządowe (korzyści finansowe – dofinansowanie działania organizacji, wsparcie
lokalowe, wymiana informacji). Pozytywne efekty mają jednak takŜe szerszy zakres
oddziaływania, bowiem

są

odczuwalne równieŜ

przez

ostatecznych

beneficjentów

i społeczność lokalną.
Świadomość korzyści ze współpracy z organizacjami pozarządowymi tłumaczy
otwartość i Ŝyczliwość władz samorządowych oraz deklaracje aŜ 95% respondentów
na temat prowadzenia stałej współpracy z organizacjami tzw. trzeciego sektora.
Współpraca ta ma przede wszystkim charakter finansowy (91% deklarujących współpracę
z organizacjami pozarządowymi), w dalszej kolejności organizacyjny i szkoleniowy.
Wyniki badań potwierdziły jednoznacznie, Ŝe współpraca z organizacjami pozarządowymi
ma formalny charakter i jest przede wszystkim utoŜsamiana z realizacją zadań
publicznych przez te organizacje.

program
współpracy z
organizacjami charakter współpracy z
pozarządowymi
organizacjami pozarządowymi

Wykres 8
Współpraca urzędu z organizacjami pozarządowymi

2

brak odp.
brak
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16
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań JST

Opinia organizacji pozarządowych nie jest uwzględniana w procesie planowania
rozwoju badanych jednostek samorządu terytorialnego. Konsultacjom podlegają tylko
roczne plany współpracy. Organizacje pozarządowe nie są traktowane jako partner
w opracowaniu

i

realizacji

lokalnych

programów

społecznych

i

rozwojowych,
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marginalizuje się teŜ znaczenie trzeciego sektora jako reprezentanta mieszkańców,
posiadającego rzetelną wiedzę o lokalnych problemach i potrzebach społecznych.
Mimo prowadzonej na szeroką skalę współpracy z organizacjami pozarządowymi,
charakteryzuje ją słaby poziom zinstytucjonalizowania. Nie wszystkie współpracujące
jednostki

terytorialne

dysponują

bazami

danych

o

organizacjach

pozarządowych

(poniŜszy wykres). Baza danych jest waŜnym instrumentem usprawniającym współpracę,
gdyŜ umoŜliwia monitorowanie zakresu działalności lokalnych organizacji pozarządowych,
odpowiednio wykorzystana ułatwia komunikację i przepływ informacji.
Wykres 9
Współpraca z organizacjami pozarządowymi

opracowanie bazy
danych o organizacjach
pozarządowych

82,0
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań JST

W większości badanych urzędów jest prowadzony monitoring realizacji zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe. Ale jedynie 56,7% badanych urzędów
posiada w swojej strukturze organizacyjnej komórkę ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi,

przy

czym

jej

wyodrębnienie

deklarują

wszystkie

urzędy

marszałkowskie. Brak takich komórek wynika z faktu, Ŝe zadania dotyczące współpracy
z

organizacjami

pozarządowymi

zostały

przypisane

do

obowiązków

konkretnego

pracownika, co oznacza Ŝe współpraca z NGO nie została wyodrębniona w działalności
urzędu, a pracownik ją realizujący wypełnia równieŜ obowiązki zawodowe z innych
obszarów. Tłumaczenie przez respondentów tej sytuacji „brakiem potrzeby” budzi
wątpliwość na temat ich rzeczywistego zainteresowania i zaangaŜowania we współpracę
z organizacjami pozarządowymi. Skoro aŜ 95% badanych deklaruje, Ŝe prowadzi taką
współpracę, naleŜałoby przypuszczać, Ŝe monitoruje jej skuteczność i znaczenie dla
rozwoju wspólnot samorządowych. Trudno jest równieŜ wyobrazić sobie stałą i skuteczną
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współpracę bez wyznaczenia konkretnych osób odpowiedzialnych za jej koordynowanie
i monitoring.

Wykres 10
Warunki współpracy z organizacjami pozarządowymi

monitoring realizacji
zadań publicznych przez
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań JST

Badane jednostki nie posiadają strategii współpracy z organizacjami pozarządowymi (ich
posiadanie deklaruje zaledwie 6,4% jst). Współpraca opiera się jedynie na rocznych
planach

współpracy,

przygotowywanych

obligatoryjnie

na

podstawie

ustawy128.

Jest to bardzo niepokojące zjawisko, widać wyraźnie, Ŝe władze lokalne, choć podejmują
współpracę, ograniczają się do minimum ustawowego w jej organizacji. Samorządy
terytorialne są co prawda zobowiązane do opracowania krótkookresowych planów
współpracy, jednak nie występuje przymus opracowania strategii działań w tym zakresie.
Posiadanie długofalowego planu współpracy, zawierającego diagnozę potrzeb społecznych
i oferty organizacji pozarządowych, a takŜe kryteria oceny wspólnie realizowanych
działań, moŜe doprowadzić do usprawnienia tej współpracy i wskazania kierunków
rozwoju organizacjom pozarządowym.

Istnienie

długofalowej

pozarządowego
funkcjonowania

na

koncepcji

danym

organizacji

współpracy

obszarze

mogłoby

pozarządowych,

sektora

publicznego

zredukować
a

takŜe

i

niepewność
przyczynić

się do lepszego zaspokajania potrzeb społeczności lokalnych.

W opinii przedstawicieli administracji samorządowej występują dwie zasadnicze
bariery współpracy: deficyt środków finansowych i skomplikowane procedury współpracy
128

Ustawa o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie z dnia 23 kwietnia 2003, Dz. U. z 2003, nr 96,
poz. 873
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obciąŜające organizacje pozarządowe. Na zbyt sztywne reguły współpracy, nadmierną
biurokrację zwrócili uwagę takŜe przedstawiciele organizacji pozarządowych. PoniŜsza
tabela zestawia mocne i słabe strony współpracy zidentyfikowane zarówno przez
przedstawicieli administracji samorządowej, jak i organizacji pozarządowych.
Tab. 14 Mocne i słabe strony współpracy administracji samorządowej i
organizacji pozarządowych

Mocne strony współpracy

Słabe strony współpracy

Otwartość
władz
samorządowych
na
współpracę zwłaszcza w obszarze realizacji
zadań publicznych
Transparentność i czytelność systemu
współpracy
zagwarantowane
poprzez
przejrzyste:
- metody wyboru organizacji do realizacji
zadań publicznych
- procedury zlecania zadań organizacjom
pozarządowym
- kryteria realizacji zadań publicznych
- dostęp do informacji
Wysoka jakość usług świadczonych przez
organizacje pozarządowe
• Lepsze rozeznanie potrzeb
• Specjalizacja
w
konkretnych
działaniach

Ograniczenie partnerstwa z organizacjami
pozarządowymi
do
realizacji
zadań
publicznych
Brak diagnozy problemów i potrzeb
lokalnych

Redukcja
kosztów
publicznych

Brak monitoringu jakości usług publicznych
świadczonych przez organizacje
Nadmierna
biurokracja,
nadmiernie
rozbudowany system kontroli
Problemy
rachunkowe
brak
szczegółowych
instrukcji
dotyczących
wypełniania dokumentacji związanej z
pozyskiwaniem i rozliczeniem dotacji
Dodatkowe koszty organizacji związane z
zatrudnianiem specjalistów w zakresie
prawa
i
rachunkowości
(wypełnianie
dokumentacji związanej z pozyskiwaniem i
rozliczeniem dotacji)
Faworyzowanie
organizacji,
znaczenie
czynnika politycznego
Brak długofalowej koncepcji współpracy,
niedostrzeganie potrzeby jej opracowania
przez władze samorządowe

świadczenia

usług

Brak środków finansowych, który ogranicza
moŜliwości
dotowania
organizacji
pozarządowych przez samorządy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań JST

5.4

Podsumowanie i rekomendacje

Obraz partycypacji społecznej w procesach zarządzania publicznego na poziomie
administracji samorządowej jest zróŜnicowany. Przepisy prawa nakładają na jednostki
samorządu
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terytorialnego

obowiązek

włączania

obywateli

w

procesy

decyzyjne,

powszechnie stosowane są mechanizmy konsultacyjne oraz zlecanie realizacji zadań
publicznych
samorządowa

organizacjom

pozarządowym.

Z

ogranicza

się do stosowania

drugiej

jednak

tradycyjnych

strony

narzędzi

administracja

komunikowania

i informowania, nie dostrzega konieczności rozwijania procesów partycypacji społecznej,
nie prowadzi rzeczywistego dialogu obywatelskiego.

PowyŜsze

słabości

systemu

partycypacji

społecznej

w

administracji

samorządowej pozwalają sformułować rekomendacje dla praktyki:
a)W

szczególności

niezbędne

jest

prowadzenie

akcji

informacyjnych

na rzecz popularyzowania roli i znaczenia dialogu obywatelskiego w procesie
zarządzania publicznego, zwłaszcza w mniejszych jednostkach terytorialnych.
b)Szersze
społecznej,

stosowanie

w zaleŜności

narzędzi

od

typu

w

obszarze

jednostki

informacji

terytorialnej:

i

komunikacji

badania

opinii

publicznej, ankiety, fora internetowe, infolinie, transmisje obrad rady, strategie
komunikacji społecznej.
c)Przeprowadzanie

systematycznych

badań

potrzeb

i

oczekiwań

mieszkańców w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych
przez administrację samorządową.
d)Propagowanie i wdraŜanie partycypacyjnych metod planowania rozwoju
jednostek terytorialnych.
e)Prowadzenie akcji informacyjnych na temat działalności i roli trzeciego
sektora we współczesnych społeczeństwach.
f)Analiza regulacji prawnych pod kątem procedur zlecania i rozliczania
zadań publicznych organizacjom pozarządowym.
g)Wsparcie organizacyjne i informacyjne dla organizacji pozarządowych,
w

tym

rozwój

i

wsparcie

inkubatorów

organizacji

pozarządowych,

jako

jednostek wspierających rozwój nowo powstałych organizacji pozarządowych,
świadczących usługi doradcze i szkoleniowe.
h)Opracowanie i realizacja długofalowych programów współpracy sektora
publicznego z organizacjami pozarządowymi.
i)Większa

koncentracja

władz

lokalnych

na

stwarzaniu

warunków

do trwałej i wieloaspektowej współpracy z NGO, w szczególności:
- budowanie zinstytucjonalizowanych form współpracy poza obszarem
realizacji

zadań

przedsięwzięcia

publicznych
organizacyjne,

(platformy,
wymiana

konwenty,
informacji,

rady,

wspólne

wzmocnienie

roli

pełnomocnika do spraw współpracy)
- współpraca z organizacjami w planowaniu i realizacji działań na rzecz
rozwoju środowisk lokalnych, zwłaszcza wspólne tworzenie: strategii rozwoju,
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strategii

rozwiązywania

problemów

społecznych

lub

strategii

integracji

społecznej, programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych
-poprawa diagnostyki problemów społecznych, zwłaszcza uwzględnienie
opinii

organizacji

pozarządowych

i

kryteriów

społecznych

w

diagnozach

lokalnych
-monitoring potrzeb organizacji pozarządowych oraz ofert i jakości usług
świadczonych przez te organizacje
-tworzenie

długookresowych

planów

współpracy

z

organizacjami

pozarządowymi
-wsparcie

informacyjne,

prawne

i

organizacyjne

organizacji

pozarządowych przez urzędy samorządowe
j)Realizacja
organizacji
finansowanie

szkoleń

na

pozarządowych,
działalności

rzecz
w

NGO,

tym:

wzmocnienia
uzyskiwanie

tworzenie

potencjału
statusu

partnerstw

kadrowego
OPP,

międzysektorowych,

pisanie projektów i wypełnianie wniosków o dotacje
k)Diagnoza potrzeb szkoleniowych w organizacjach pozarządowych.
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źródła

Piotr Bohdziewicz∗ (red.)

Rozdział VI. Doskonalenie jakości zasobów ludzkich administracji
samorządowej

6.1

Wprowadzenie

Istotnym warunkiem osiągania wysokich standardów w zakresie jakości usług
realizowanych przez administrację samorządową jest przede wszystkim budowanie
wysokiej jakości zasobów ludzkich tych jednostek. Poziom kompetencji zatrudnionych
tam kadr urzędniczych, czyli ich wiedza profesjonalna, umiejętności oraz postawy,
stanowi istotny wyznacznik jakości tych zasobów.
Poziom kompetencji profesjonalnych urzędników

przejawia się w konkretnym

działaniu, zatem moŜna czynić w tym zakresie diagnozy poddając obserwacji i analizom
jakość obsługi petentów. Uwidaczniają się w takiej sytuacji zarówno kompetencje ściśle
merytoryczne (tzw. „twarde”), których składnikiem jest specjalistyczna wiedza oraz
umiejętności jej praktycznego stosowania, a takŜe kompetencje odnoszące się do kultury
obsługi petenta (tzw. „miękkie”). Nader waŜnym elementem kompetencji jest takŜe
postawa etyczna, kształtująca społeczny wizerunek urzędu w lokalnej społeczności.
Proces kształtowania kompetencji kadr urzędniczych moŜe przybierać wiele
róŜnych form. Jedną z najskuteczniejszych są szkolenia, które mogą dostarczać zarówno
wiedzy merytorycznej oraz rozwijać profesjonalne umiejętności, jak i kształtować
postawy etyczne urzędników.

6.2

Jakość obsługi klientów

Jakość obsługi interesantów w urzędach administracji samorządowej starano
się określić za pomocą trzech metod badawczych:
1. poprzez odwołanie się do odczuć i opinii interesantów tuŜ po opuszczeniu przez
nich urzędu, w którym załatwiali jakąś własną sprawę (pozyskano w ten sposób
opinie w formie wywiadów typu IDI od 1100 interesantów z losowo dobranych
urzędów róŜnych typów z terenu całego kraju); wypowiedzi respondentów były
budowane

na

bazie

„gorących”

i

zabarwionych

emocjonalnie

doświadczeń

wyniesionych z ostatnich kontaktów z urzędem (badanie typu omnibus),

∗

dr hab., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego
** opracowanie przygotowane na podstawie tekstu autorskiego mgr Joanny Florczak, mgr Doroty Walczak oraz
mgr Łukasza Kutyło
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2. poprzez odwołanie się do doświadczeń interesantów, którzy w ciągu ostatniego
roku w róŜnych sytuacjach korzystali z usług świadczonych przez urzędy
administracji samorządowej (badaniem w formie wywiadu telefonicznego typu
CATI objęto losowo dobraną zbiorowość 500 dorosłych osób);

opinie tej grupy

respondentów charakteryzują się tym, iŜ wypowiadane są z pewnej perspektywy
czasowej, z dystansem umoŜliwiającym bardziej zobiektywizowaną ocenę,
3. poprzez bezpośrednią obserwację zachowań urzędników w kontaktach z klientami
(rodzaj obserwacji
100

losowo

uczestniczącej – mystery shopping;

wybranych

urzędów,

zaś

sytuację

badaniem objęto

poddawaną

obserwacji

prowokowano wizytą „interesanta” pytającego o załoŜenia budŜetowe na 2010
rok);

dokonywano w ten sposób obserwacji zachowań pracowników referatów

finansowych/ księgowych, a w sporadycznych sytuacjach skarbników jednostki,
wójtów, burmistrzów oraz sekretarzy).
a) Wyniki badania odczuć i opinii interesantów tuŜ po opuszczeniu urzędu
(badanie typu omnibus).
Celem badania było zdobycie wiedzy na temat poziomu zadowolenia klientów
urzędów administracji samorządowej z usług świadczonych przez ich pracowników.
Uwzględniono w nim następujące elementy obsługi: dyspozycyjność i dostępność
urzędników, ich zaangaŜowanie w rozwiązanie problemu klienta, terminowość załatwienia
sprawy, komunikatywność, kompetencje merytoryczne urzędników, ich uprzejmość
oraz

wygląd

zewnętrzny

(schludność).

Wykres

nr

12

przedstawia

wypowiedzi

respondentów na temat wymienionych wyŜej cech charakteryzujących osobę urzędnika,
z którym się kontaktowali. W odniesieniu do kaŜdej z uwzględnionych w badaniu cech
większość respondentów (co najmniej 62 %) sformułowała noty bardzo wysokie
i wysokie.

Tak więc ogólny obraz pracowników administracji samorządowej rysuje

się dość pozytywnie. Na wiodących pozycjach w rankingu cech urzędniczych znajduje
się prezencja (łącznie 81,5 % ocen pozytywnych) i dostępność (73,5 ocen pozytywnych),
zaś na dwu ostatnich pozycjach kompetencje merytoryczne (64, 7 % ocen pozytywnych)
oraz zaangaŜowanie w załatwienie sprawy klienta (62,4 % ocen pozytywnych).
W odniesieniu do tzw. „twardych” cech urzędniczych, wiąŜących się bezpośrednio
z procedurą i efektywnością załatwiania spraw klientów (dotrzymywanie terminów,
kompetencje merytoryczne, zaangaŜowanie w załatwienie sprawy), respondenci nieco
rzadziej byli skłonni formułować oceny pozytywne niŜ w odniesieniu do cech „miękkich”
(prezencja zewnętrzna, dostępność, uprzejmość, komunikatywność).
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Wykres 11
Ocena urzędników (w%)

15,2

zaangaŜowanie

47,2

25,9

27,4

prezencja

54,1

24,5

uprzejmość

45,0

16,0

kompetencje

terminowość

15,5

dostępność

17,1

0%

25,5

51,9

19,7

51,3

22,3

56,4
20%

bardzo dobrze
źle

40%

17,7
60%

dobrze
bardzo źle

2,9

14,6 3,2 0,6

21,2

48,7

18,5

komunikatywność

8,7

7,4

1,9

7,1

2,4

7,6

1,9

7,9

7,2

80%

2,7

1,6

100%

ani źle, ani dobrze

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania omnibusowego

Respondenci przedstawiali ponadto swoje odczucia na temat zmian, jakie zaszły
w ostatnich latach w relacjach interesant

– urzędnik.

Znaczny odsetek badanych,

bo około 30 % nie dostrzegł w tym zakresie Ŝadnych zmian. Zupełnie marginalnie
pojawiły się opinie respondentów, Ŝe stan wspomnianej relacji uległ pogorszeniu (około
3 %), a około 10 % nie udzieliło w tej kwestii jednoznacznej odpowiedzi. Łącznie nieco
ponad 50 % badanych klientów stwierdziło, Ŝe w ramach relacji interesant – urzędnik
pod wieloma względami

zaszły pozytywne przeobraŜenia: wskazywano przy tym

najczęściej na zauwaŜalną poprawę w zakresie postaw wobec klienta (uprzejmość
i kultura obsługi, otwartość – łącznie około 40% wskazań). Charakterystyczne jest przy
tym, Ŝe zaledwie nieco ponad 11 % respondentów wskazało na wzrost merytorycznych
kompetencji obsługujących ich urzędników.
Respondenci określali takŜe elementy obsługi petentów, które w najwyŜszym
stopniu budzą ich niezadowolenie (a takŜe największą satysfakcję) z kontaktów
z

urzędem. Wśród

czynników budzących szczególne niezadowolenie najczęściej

wymieniano bardzo długi czas załatwiania spraw (ponad 17 % wskazań). Opieszałość
i powolność pracy urzędników to zatem podstawowy zarzut, jaki kierowali wobec nich
respondenci.

Natomiast

wśród

czynników

satysfakcji

na uprzejmość i kulturę kontaktu (około 37% wskazań).

najczęściej

wskazywano

Dla porównania na wysokie
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kompetencje merytoryczne pracowników urzędu jako istotny czynnik zadowolenia
wskazało około 15 % badanych.

b) Wyniki badania opinii interesantów, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy
korzystali z usług świadczonych przez urzędy administracji samorządowej
Celem badania było uzyskanie wglądu w sferę zadowolenia klientów z jakości usług
świadczonych przez urzędników jednostek administracji samorządowej.
Sprawy, z jakimi respondenci najczęściej przychodzili do urzędów, dotyczyły
głównie opłaty podatku, pozwolenia na budowę lub rozbudowę domu, wymiany
lub wydania dowodu osobistego bądź prawa jazdy, rejestracji działalności gospodarczej
lub samochodu, bądź uzyskania róŜnego rodzaju zaświadczeń. Rzadko zdarzało się,
by respondenci poszukiwali w urzędach informacji publicznych. Zdecydowanej większości
respondentów

udało

się

pomyślnie

załatwić

sprawę

(91,0%).

Jedynie

4,2%

ankietowanych (45 osób) wskazało, Ŝe nie udało się doprowadzić czynności urzędowych
do końca. Trudności, na jakie napotkali respondenci z załatwianiem swoich spraw
w urzędach związane były głównie z brakiem kompetencji urzędników – tak uwaŜało
około 40,0% osób wskazujących na napotykane trudności. W drugiej kolejności badani
wymieniali przepisy prawne, które uniemoŜliwiły im szybką realizację spraw, a następnie
brak Ŝyczliwości ze strony urzędnika.
Jakość pracy urzędników równieŜ uzyskała bardzo wysokie noty u rozmówców.
Weryfikacji podlegały następujące czynniki: dyspozycyjność/ dostępność urzędników,
kompetencje merytoryczne, komunikatywność (przekazywanie informacji w sposób
zrozumiały), zaangaŜowanie w rozwiązywanie problemu, Ŝyczliwość/ uprzejmość wobec
klientów, kultura osobista oraz schludny ubiór.

118

kompetencja

63,4

26,4

dyspozycyjność

63,0

28

0%

zdecydowanie tak

20%

raczej tak

40%

ani tak, ani nie

60%

raczej nie

80%

1,4

2,4
1,2

5,4

3,2

5,6

2,6

24,2

2,2

66,8

2,2

przekazywanie informacji
w sposób zrozumiały

27,8

4,2

60,8

3,4

zaangaŜowanie w
roziązywanie sprawy

24,6

2,6

69,4

uprzejmość

2,6
2,2
1,2

27,6

4,6

63,4

3,4

wysoka kultura osobista

28,8

3,8
1,8

68,4

schludne ubranie

0,8
0,6

Wykres 12
Jakość pracy urzędników – ocena respondentów

100%

zdecydowanie nie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań omnibusowych

Wszystkie uwzględnione w badaniu czynniki składające się na jakość obsługi interesantów
zostały przez zdecydowana większość respondentów ocenione pozytywnie (wskaźniki
częstotliwości takich ocen z reguły oscylowały wokół 90 %). Najwięcej ocen pozytywnych
dotyczyło schludności zewnętrznej urzędników (97,2 %) oraz

ich uprzejmości wobec

klientów (94 %). Nieco niŜsze wskaźniki pozytywnych ocen odnosiły się do posiadanych
przez urzędników kompetencji merytorycznych oraz ich zaangaŜowania w załatwienie
sprawy petenta.
Wysoce pozytywnie został takŜe oceniony przez respondentów sposób załatwiania spraw,
z którymi jako petenci pojawiali się w ciągu ostatniego roku w urzędach administracji
samorządowej. Wszystkie czynniki, które uwzględniono w tym zakresie w badaniu,
nie mniej niŜ 80 % respondentów oceniło bardzo dobrze i dobrze. Tylko w nieco
mniejszym stopniu takie oceny dotyczyły czasu załatwiania spraw przez urzędników.
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0%
zdecydowanie tak

61,2

20%
raczej tak

25,4

40%

60%

ani tak, ani nie

raczej nie

6,8
4,6

7,2

80%

4,2

sprawność załatwienia
sprawy

25,0

4,8

62,8

6,6

terminowość
załatwienia sprawy

29,0

2,8

54,0

2,6

krótki czas oczekiwania

3,0

Wykres 13
Jakość obsługi – ocena respondentów

100%

zdecydowanie nie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań omnibusowych

W trakcie wywiadów próbowano takŜe uzyskać od respondentów informacje
konstruujące „idealny typ” urzędnika administracji samorządowej, czyli zestaw cech,
jakimi powinni – zdaniem klientów urzędów - charakteryzować się pracownicy jednostek
samorządu terytorialnego w Polsce.
Najczęściej wskazywaną przez respondentów cechą, jaką powinien odznaczać się
urzędnik, jest uprzejmość i Ŝyczliwość (81,2% wskazań). W drugiej kolejności badani
wskazali, Ŝe pracownicy administracji samorządowej powinni być kompetentni (65,4%).
Pozostałe wymieniane przez ankietowanych wyróŜniki powtarzały się ze zdecydowanie
mniejszą

częstotliwością.

NaleŜą

do

nich:

zaangaŜowanie

w

pracę

(27,8%),

profesjonalizm (27,0%) oraz komunikatywność (22,0%). Niektórzy uŜytkownicy JST
podkreślali przede wszystkim bezinteresowność (tzn. brak oczekiwania na wręczenie
korzyści) pracowników administracji samorządowej. Wymienione w pierwszej kolejności
cechy były niewątpliwie istotne dla respondentów, o czym świadczy zdecydowana róŜnica
w liczbie wskazań w porównaniu do tych, które dotyczyły pozostałych cech. MoŜna zatem
przyjąć, Ŝe mają one znaczący wpływ na budowanie relacji klient – urzędnik JST.

c) Wyniki badanie typu „mystery shopping”
Z reguły szybko reagowano na nowo przybyłego do urzędu „klienta”, nawiązując
z nim kontakt wzrokowy (90%), uŜywając powitalnego zwrotu grzecznościowego (83%)
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i pytając, w czym moŜna pomóc (67%). Zdecydowanie rzadziej spotykanymi elementami
przywitania były: uśmiech (50%) oraz propozycja zajęcia miejsca siedzącego (27%).
Działania podejmowane w celu rozwiązanie problemu „klienta” (pytanie o załoŜenia
budŜetowe na rok 2010 w JST) przebiegały w zróŜnicowany sposób. W większości
przypadków (81%) wyraŜono chęć udzielenia pomocy i podejmowano w tym celu
odpowiednie kroki (82%), działano przy tym zwykle

szybko (83%) i rzeczowo (73%).

JeŜeli było to konieczne, w 79% przypadkach kierowano „klientów” do odpowiedniej
osoby, kompetentnej w zakresie udzielenia odpowiedzi na temat załoŜeń budŜetowych
na rok 2010. Wyczerpującej odpowiedzi udzieliło 69% kompetentnych w tym zakresie
pracowników

administracji

samorządowej.

„Klienci”

w

zdecydowanej

większości

pozytywnie ocenili zarówno czas oczekiwania na obsługę (Wykres nr 14 ), jak i całkowity
czas obsługi (Wykres nr 15 ).

Wykres 14
Jak oceniasz czas oczekiwania na obsługę?

Raczej źle
2%
Ani dobrze, ani źle
10%

Raczej dobrze
29%

Bardzo źle
2%

Bardzo dobrze
57%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań mystery shopping
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Wykres 15
Jak oceniasz całkowity czas obsługi?

Raczej źle
5%

Ani dobrze, ani źle
15%

Bardzo źle
5%

Bardzo dobrze
47%

Raczej dobrze
28%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań mystery shopping

Rzadko jednak występowały oznaki szczególnej troski o rozwiązanie problemu, z którym
zjawił

się

„klient”:

dodatkowych

62%

pytań,

pracowników

które

administracji

pomogłyby

samorządowej

„klientowi”

w

nie

uzyskaniu

zadawało
kompletnej

i wyczerpującej informacji. Dodatkowe pytania zadali w 35% przypadków urzędnicy
pracujący w urzędzie gminy, w 62% przypadków w starostwie powiatowym i w 76%
przypadków w urzędach marszałkowskich. Urzędnicy nie mieli takŜe w zwyczaju pytać,
czy wszystkie podawane przez nich informacje są
zaledwie 21% pracowników administracji

zrozumiałe. Takie pytanie zadało

samorządowej. Jedynie 6% urzędników

zapytało, czy zapisać udzielane informacje, a co piąty (23%) przekazał przydatne numery
telefonu.
Co

trzeci

pracownik

administracji

samorządowej

(31%)

potraktował

„klienta”

przedmiotowo. Miało to miejsce głównie w urzędach gminy (35%). 23% urzędników
potraktowało sprawę, z jaką zwrócił się do nich „klient”, jako nieistotną. Zdarzyło
się to zwłaszcza w urzędach gminy (26%), a nie zdarzyło w ogóle w urzędzie
marszałkowskim. Warto teŜ

zaznaczyć, Ŝe w przypadku pozyskiwania informacji

publicznej (a taką było uzyskanie informacji na temat załoŜeń budŜetowych na rok 2010)
nie moŜna wymagać od klientów podania danych osobowych. Tymczasem w 30%
przypadków

nastąpiło

naruszenie

prywatności

„klientów”.

19%

pracowników

administracji samorządowej równieŜ nie zadbało, by rozmowa z „klientem” przebiegała
w atmosferze intymności i nie była słyszana przez inne osoby. Ponadto „klienci”
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krytycznie ocenili dostępność informacji publicznej, o którą prosili (wykres nr 16),
co sugerowałoby, Ŝe znajomość przez urzędników obowiązków płynących z wprowadzenie
w Ŝycie ustawy o dostępie do informacji publicznej powinna być znacznie pogłębiona.
Świadczy

o

tym

równieŜ

relatywnie

wysoki

odsetek

osób

niezadowolonych

ze szczegółowości uzyskanych informacji (Wykres nr 17 ).
Wykres 16
Jak oceniasz dostępność informacji, o które Cię poproszono?

Bardzo źle
16%
Raczej źle
12%

Bardzo dobrze
16%

Ani dobrze, ani źle
32%

Raczej dobrze
24%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań mystery shopping

Wykres nr 17
Jak oceniasz poziom szczegółowości uzyskanych danych?

Raczej źle
12%

Bardzo źle
14%
Bardzo dobrze
15%

Ani dobrze, ani źle
24%
Raczej dobrze
35%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań mystery shopping
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Pracownicy

administracji

samorządowej

powinni

takŜe

zwrócić

większą

uwagę

na czytelność i przejrzystość przekazywanych informacji, poniewaŜ łącznie aŜ 14%
audytorów wyraziło negatywne w tym względzie oceny.
Obraz róŜnych cech osób załatwiających sprawy interesantów w urzędach JST, uzyskany
w trakcie badań typu mystery shopping wymaga komentarza. Przede wszystkim trzeba
podkreślić, Ŝe obserwatorzy składający wizytę w urzędach przyjmowali specyficzną
perspektywę
i

postrzegania

rejestrowanie

róŜnych

sytuacji:

nastawieni

elementów

zachowań

byli

zwłaszcza

na

urzędniczych,

„wyłapywanie”

szczególnie

tych

niewłaściwych, a w mniejszym stopniu na efektywne załatwienie sprawy. Klient
„naturalny” zwraca natomiast uwagę przede wszystkim na efektywność swojej wizyty
w urzędzie i pod tym kątem ocenia zachowania urzędnicze. Z jego punktu widzenia
zachowania te charakteryzują się dość wysokim poziomem eufunkcjonalności (na ogół
prowadzą do załatwienia wniesionej sprawy). Tak więc wyniki badania typu mystery
shopping nie pozostają sprzeczności z wynikami pochodzącymi z innych badań, choć
niewątpliwie dostarczają cennego materiału do przemyśleń.

6.3

Kształtowanie postaw etycznych kadr urzędniczych

Diagnozy dotyczące róŜnych form i metod kształtowania postaw etycznych urzędników
sformułowano na podstawie wyników następujących badań:
1. badania metodą wywiadu kwestionariuszowego wspomaganego komputerowo (CATI)
na reprezentatywnej próbie 501 urzędów JST,
3. badania metodą wywiadów swobodnych (IDI) z 17 osobami odpowiedzialnymi za
zarządzanie urzędem oraz politykę kadrową.

Aby etyka stanowiła fundament działania urzędników samorządowych, musi stać
się ona podstawową zasadą i standardem pracy urzędu. Sam fakt zwracania uwagi
na te aspekty stanowi waŜny sygnał dla pracowników o istotnym znaczeniu etycznego
postępowania

w

wypełnianiu

przez

nich

obowiązków

słuŜbowych.

W

badanych

jednostkach z reguły dostrzega się konieczność uwzględniania kwestii etycznych
w praktycznym działaniu (wykres nr 18). Świadomość znaczenia tych problemów wydaje
się

jednak nieco mniejsza wśród kadr małych urzędów, zwłaszcza wiejskich urzędów

gminnych,

gdzie

kwestie

etyczne

funkcjonowania tych jednostek.
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podejmowane

są

rzadziej

w

pragmatyce

Wykres 18
Podejmowanie kwestii etycznych w jednostkach samorządu terytorialnego

Trudno powiedzieć
4,0%

Zdecydowanie nie
1,2%
Raczej nie
Odmowa
8,0%
odpowiedzi
0,4%

Raczej tak
31,3%
Zdecydowanie, tak
55,1%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań JST

Podejmowanie kwestii etycznych w urzędzie administracji samorządowej polega
na

implementowaniu

i

stosowaniu

elementów

infrastruktury

etycznej.

Istotnymi

narzędziami podnoszącymi poziom etyczny instytucji publicznej są normy prawne,
wytyczne i procedury regulujące kwestie etyki, które zawierają podstawowe informacje o
obowiązujących zasadach i akceptowanych sposobach postępowania.
Wykres 19 Stosowane normy prawa lokalnego i procedury regulujące kwestie etyki
zawodowej urzędnika
kodeks postępowania etycznego

52,3%

kodeks etyczny pracownika samorządowego

44,9%

procedury postępowania w przypadku
stwierdzenia zachowań nieetycznych

26,4%

kodeks etyczny radnego

18,2%

procedury monitorowania przestrzegania
kodeksu etycznego

13,8%

strategia działania w zakresie etyki

8,2%

regulaminy i wewnętrzne procedury dotyczące
organizacji i procedur

3,2%

regulacje ustawowe, kodeks pracy, ustawa o
pracownikach samorządowych

2,6%

niepisane zasady etyczne
wewnętrzne regulacje w trakcie opracowania

1,6%
0,6%

brak odp.
0,0%

2,2%
10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań JST
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Do priorytetowych regulacji z zakresu etyki w badanych urzędach naleŜą kodeks
postępowania

etycznego

(52,3%)

oraz

kodeksy

etyczne

pracownika

samorządowego (44,91%).

Trzeba tu podkreślić, Ŝe w realiach urzędow JST zaznacza się nieostrość pojęciowa:
mianowicie

w

wielu

urzędach

współwystępują

dwa

dokumenty,

kodeks

etyczny

określający zbiór wartości i zasad etycznych, którymi powinni kierować się pracownicy
danego urzędu w wykonywaniu swych funkcji i zadań, oraz kodeks postępowania
etycznego, będący narzędziem wdraŜania zapisów kodeksu etycznego i zawierający
specyfikację zachowań poŜądanych i niepoŜądanych pod względem etycznym. Czasami
natomiast kodeks etyczny określany jest mianem kodeksu postępowania etycznego,
bywa zatem z nim utoŜsamiany. Owa nieostrość pojęciowa – i róŜne idące w ślad za tym
rozwiązania praktyczne – jest przyczyną nieco większej częstotliwości
na

występowanie

w

badanych

urzędach

kodeksów

postępowania

wskazań
etycznego,

niŜ kodeksów etycznych.
Warto zauwaŜyć, Ŝe tylko co trzeci urząd posiadający kodeks etyczny opracował
procedury monitorowania jego przestrzegania, których rolą jest ujawnianie i wykrywanie
zachowań nieetycznych, a takŜe ich korygowanie.

Na

tej

podstawie

moŜna

stwierdzić,

Ŝe

w

większości

urzędów

dysponujących kodeksem etycznym nie ma zagwarantowanej kontroli jego
przestrzegania i w wielu przypadkach moŜe być on dokumentem w znacznej
mierze fasadowym.

W celu zapewnienia zobiektywizowanego sposobu postępowania i reagowania na
zachowania nieetyczne tylko w

26,3% badanych urzędów opracowano procedury

postępowania w przypadku ich stwierdzenia. Zaledwie w

8,2% tych jednostek moŜna

mówić o świadomej polityce urzędów w obszarze etyki, o czym świadczy opracowanie
przez nie strategii działania w tym zakresie. Równocześnie jednak ponad 20 % badanych
urzędów

nie

przyjęło

do

momentu

podejmujących kwestie etyki zawodowej.
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badania

Ŝadnych

szczególniejszych

regulacji

Tab. 15
Stosowane normy prawa lokalnego i procedury regulujące kwestie etyki zawodowej
urzędnika w jednostkach samorządu terytorialnego wg typu jednostki

Wyszczególnienie
Woj
.
kodeks etyczny
pracownika
samorządowego

Liczebność

kodeks etyczny
radnego

Liczebność

kodeks postępowania
administracyjnego

Liczebność

%

%

%
procedury
monitorowania
przestrzegania
kodeksu etycznego
procedury
postępowania w
przypadku
stwierdzenia
zachowań
nieetycznych
strategia działania w
zakresie etyki

Liczebność
%
Liczebność

%

Liczebność
%

regulacje ustawowe,
kodeks pracy, ustawa o
pracownikach
samorządowych
regulaminy i wewnętrzne
procedury dotyczące
organizacji
niepisane zasady
etyczne

Liczebność
%

6
37,
5

Powiat
grodzki

%

brak norm

Liczebność

%

22

64

73

225

58,8

68,4

51,2

48,9

34,4

44,9

1

26

2

10

26

26

91

32,5

10,5

23,3

19,8

12,3

18,2

11

41

8

25

64

113

262

68,
8

51,3

42,1

58,1

48,9

53,3

52,3

3

16

6

4

19

21

69

18,
8

20,0

31,6

9,3

14,5

9,9

13,8

7

24

10

7

39

45

132

43,
8

30,0

52,6

16,3

29,8

21,2

26,3

7

1

6

13

10

41

8,8

5,3

14,0

9,9

4,7

8,2

1

1

1

2

2

6

13

6,3

1,3

5,3

4,7

1,5

2,8

2,6

4

2

4

5

15

0,0

5,0

10,5

0,0

3,1

2,4

3,0

4

2

4

5

8

5,0

10,5

3,1

2,4

1,6

1

1

3
0,6

4
25,
0

0,0

1
0,0

%

Gmina
wiejska

6,3

0,0

Liczebność

Gmina
miejskowiejska

13

Liczebność
%

Gmina
miejska

47

Liczebność

wewnętrzne regulacje w
trakcie opracowania

brak odpowiedzi

Powiat
ziemski

Ogółem

TYP JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1,3

0,0

0,0

0,8

0,5

6

18

37

69

17,5

13,8

8
0,0

10,0

0,0

14,0

13,7

11
3
2
1
3
2
18,
2,2
%
2,5
5,3
0,0
2,3
0,9
8
Nk – liczba jednostek danego typu (województwo – N1=16, powiat ziemski – N2=80, powiat grodzki – N3=19,
gmina miejska – N4=43, gmina miejsko-wiejska – N5=131, gmina wiejska – N6=212)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań JST
Liczebność

Warto teŜ zauwaŜyć, Ŝe najniŜsze odsetki jednostek nie posiadających kodeksu etycznego
występują z jednej strony w kategorii urzędów marszałkowskich (te jednak często
planują

wdroŜenie

takiego

rozwiązania

w

nieodległej

przyszłości),

z

drugiej

zaś w kategorii gminnych urzędów wiejskich (wśród nich plany wdroŜeniowe kodeksów
etycznych są o wiele rzadsze) . Przyczyny takiego stanu rzeczy w kaŜdym z przypadków
są jednak inne: w znacznej części urzędów marszałkowskich przywiązuje się większą
wagę

raczej

do

formalnych

procedur

określających

sposób

postępowania

niŜ
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do

kodyfikowania

norm

etycznych,

natomiast

w

urzędach

wiejskich

presję

na zachowywanie norm etycznych pozostawia się często nieformalnym oddziaływaniom
środowiskowym.
Biorąc pod uwagę wszystkie analizowane formy i procedury proetyczne moŜna stwierdzić,
Ŝe w największym zakresie posiadają je i stosują urzędy marszałkowskie, starostwa
powiatowe i urzędy miast na prawach powiatu. Generalnie, im większy urząd (wielkość
mierzona liczbą zatrudnionych), w tym większym stopniu etyczne wymiary działania
funkcjonujących
wykorzystują

tam urzędników podlegają porządkowaniu i formalizowaniu. Częściej

one

szeroki

wachlarz

norm

etycznych,

co

wskazuje

na

bardziej

kompleksowe uregulowanie tych kwestii za pomocą wewnętrznych przepisów.
Zdaniem przedstawicieli badanych urzędów JST najskuteczniejszymi narzędziami
oddziaływania na etyczne zachowania ich pracowników są kodeks postępowania
etycznego oraz kodeks etyczny pracownika samorządowego. Natomiast, jak moŜna
sądzić na podstawie opinii badanych, waloru tego nie posiadają w podobnym

stopniu

procedury monitorowania przestrzegania kodeksu etycznego wdroŜone w niektórych
jednostkach. Za jeszcze mnie skuteczne narzędzie uznano urzędowe strategie działania
w zakresie etyki.

Wypowiedzi respondentów pozwalają sądzić, Ŝe regulacje pociągające za sobą
formalnie określone sankcje z powodu nieprzestrzegania norm etycznych
dyscyplinują urzędników skuteczniej niŜ inne.

Zdaniem badanych róŜne dodatkowe procedury regulujące kwestie etyczne
spełniają przypisaną im funkcję przede wszystkim w jednostkach duŜych, w małych
natomiast obowiązujące prawo, ewentualnie uzupełnione kodeksem etycznym, wystarczy
by skutecznie zapobiegać przypadkom łamania norm etycznych.
Kolejnym elementem infrastruktury etycznej urzędu, podnoszącym jego poziom
etyczny, są szkolenia mające na celu dostarczanie pracownikom wiedzy na temat
poŜądanych i właściwych zachowań oraz kształtowanie postaw etycznych.
W roku poprzedzającym badanie szkolenia etyczne realizowano w zaledwie około
40 % analizowanych urzędów administracji samorządowej. Sytuacja róŜnicuje się jednak
w zaleŜności od typu jednostki. Wyraźnie częściej szkolenia etyczne realizowano
w urzędach marszałkowskich oraz w urzędach miast na prawach powiatu niŜ w innych
typach jednostek, najrzadziej zaś w gminnych urzędach wiejskich. Sytuację tę tłumaczyć
moŜna zróŜnicowanymi wielkościami ich budŜetów szkoleniowych, ale zapewne takŜe
i róŜnicami w zakresie ich kultur organizacyjnych.
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Wykres 20
Uczestnictwo urzędów w szkoleniach etycznych a typ jednostki

33,0%

Gmina wiejska
Gmina miejsko-wiejska

67,0%

40,5%

59,5%

46,5%

Gmina miejska
Powiat grodzki

45,0%

Województwo

55,0%
81,3%

0%

nie

42,1%

57,9%

Powiat ziemski

tak

53,5%

20%

18,8%

40%

60%

80%

100%

Nk – liczba jednostek danego typu (województwo – N1=16, powiat ziemski – N2=80, powiat grodzki – N3=19,
gmina miejska – N4=43, gmina miejsko-wiejska – N5=131, gmina wiejska – N6=212)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań JST

Powody, dla których w badanych urzędach nie prowadzono w ostatnim roku
szkoleń

etycznych,

zdominował

pogląd

o

braku

takiej

potrzeby.

Większość

reprezentantów badanych urzędów respondentów uznała je za zbędne bądź mało
skuteczne działanie. Stanowisko takie artykułowali przede wszystkim przedstawiciele
urzędów miast na prawach powiatu, urzędów miejsko – wiejskich i wiejskich, a takŜe
– w innym przekroju – przedstawiciele urzędów o najmniejszym zatrudnieniu (poniŜej 50
osób). MoŜna stąd sądzić, Ŝe kadra kierownicza małych urzędów pozytywnie ocenia
postawy etyczne

i morale swoich podwładnych. Trzeba takŜe dodać, Ŝe brak środków

w budŜecie urzędu na szkolenia z zakresu etyki okazał się przyczyną o zupełnie
marginalnym znaczeniu.
Szkolenia

etyczne,

które

przeprowadzono

w

badanych

urzędach

w

ciągu

ostatniego roku, poświęcone były róŜnym aspektom etyki praktycznej. Najczęściej
obejmowały one program zorientowany na rozwój świadomości etycznej (73,4%
wskazań), zorientowany na kształtowanie odpowiedniego poziomu moralnego urzędnika
w sferze dokonywanych wyborów i podejmowanych działań (etyczne kryteria decyzji,
promowanie etycznych sposobów działania). Niemal równie popularne były szkolenia
mające na celu uwraŜliwienie pracowników na niektóre kwestie o charakterze etycznym,
(68,5% wskazań), najczęściej za pomocą analizy konkretnych przypadków, z jakimi
mogą zetknąć się w swojej pracy. W niemal połowie urzędów (48,3% wskazań) szkolenia
miały charakter specjalistyczny i kierowane były do kadry kierowniczej w celu rozwijania
u niej umiejętności rozpoznawania problemów etycznych.
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Wykres 21
Zakres tematyczny szkoleń etycznych

Brak odpowiedzi 3
Etyka w relacjach pracowniczych

1

Etyka w relacjach z klientem

2

Wyrobienia u pracowników kadry kierowniczej
umiejętności rozpoznawania problemów etycznych
UwraŜliwienia pracownika na niektóre kwestie o
charakterze etycznym
Program zorientowany na rozwój świadomości
etycznej
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań JST

RóŜne

metody

podnoszenia

poziomu

etycznego

organizacji

publicznej

i utrzymywania w tym zakresie wysokich standardów etycznych stosowane są takŜe
w

obszarze

zarządzania

zasobami

ludzkimi.

Paleta

takich

rozwiązań

moŜliwych

do wdroŜenia w urzędach administracji samorządowej jest szeroka i dotyczy wszystkich
etapów procesu kadrowego (rekrutacji, selekcji, rozwoju zawodowego, oceny efektów
pracy i kompetencji, motywowania, a takŜe planowania ścieŜki kariery).
Tab. 16
Sposoby utrzymania standardów etycznych w procesie zarządzania zasobami ludzkimi
urzędu reprezentowanego przez respondenta
Wyszczególnienie

Metody
wykorzystywane
w urzędzie
Liczebność

Procedury
zapewniające
przejrzystość
procesu
naboru, czytelne kryteria
rekrutacji
Wprowadzenie do procedury
rekrutacyjnej
wątków
natury etycznej
Procedury
i
kryteria
zapewniające przejrzystość
procesu
awansowania
pracowników
Procedury
zapewniające
przejrzystość
procesu
nagradzania pracowników
Procedury
zapewniające
przejrzystość procesu oceny
pracowników
Szkolenia
kadry
kierowniczej
na
temat
zarządzania
motywacją
pracowniczą
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%
(N=501)

Metody uznane
za najskuteczniejsze
Liczebność

%
Nk*

Metody planowane do
wdroŜenia w urzędzie
Liczebność

%
(N=241)**

475

94,8

364

73,2

8

1,6

205

40,9

83

16,7

33

6,6

306

61,1

160

32,2

40

8,0

344

68,7

191

38,4

40

8,0

403

80,4

225

45,3

31

6,2

173

34,5

82

16,5

96

19,2

Obsadzanie
stanowisk
kierowniczych w urzędzie i
w gminnych jednostkach
organizacyjnych wyłącznie
w drodze konkursu
Procedury
wewnętrzne
dotyczące
składania
oświadczeń
majątkowych
przez
urzędników
zobowiązanych do tego z
mocy prawa
Powołanie doradcy ds. etyki
Procedury
wewnętrzne
dotyczące rozpoznawania i
zapobiegania mobbingu w
miejscu pracy
Zapobieganie nepotyzmowi
w urzędzie
Inne (regulacje z ustawy o
pracownikach
samorządowych,
niedopuszczanie
zatrudniania osób wcześniej
karanych)
Brak odp.

369

73,7

153

30,8

20

4,0

311
8

62,1
1,6

118
2

23,7
0,4

21
15

4,2
3,0

71

14,2

28

5,6

40

8,0

68

13,6

29

5,8

32

6,4

2
4

0,4
0,8

2
4

0,4
0,8

27

5,4

* Nk – liczba osób, w których jednostce stosowane są dane procedury (Procedury zapewniające przejrzystość
procesu naboru, czytelne kryteria rekrutacji - N1 = 475, Wprowadzenie do procedury rekrutacyjnej wątków
natury etycznej - N2 = 205, Procedury i kryteria zapewniające przejrzystość procesu awansowania pracowników
– N3 = 306, Procedury zapewniające przejrzystość procesu nagradzania pracowników – N4 = 344, Procedury
zapewniające przejrzystość procesu oceny pracowników – N5 = 403, Szkolenia kadry kierowniczej na temat
zarządzania motywacją pracowniczą – N6 = 173, Obsadzanie stanowisk kierowniczych w urzędzie i w gminnych
jednostkach organizacyjnych wyłącznie w drodze konkursu – N7 = 369, Procedury wewnętrzne dotyczące
składania oświadczeń majątkowych przez urzędników zobowiązanych do tego z mocy prawa - N8 = 311,
Powołanie doradcy ds. etyki – N9 = 8, Procedury wewnętrzne dotyczące rozpoznawania i zapobiegania
mobbingu w miejscu pracy - N10 = 79, Zapobieganie nepotyzmowi w urzędzie - N1 = 68)

** 260 respondentów wskazało, Ŝe ich jednostka nie ma planów w tym zakresie
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Powszechnie

stosowanymi

metodami

utrzymania

odpowiednich

standardów etycznych w urzędach JST są procedury zapewniające przejrzystość
procesu

naboru

i

przyjęcie

czytelnych

kryteriów

rekrutacji,

uzupełnione

procedurami określającymi obsadzanie stanowisk kierowniczych (w tym takŜe
w gminnych jednostkach organizacyjnych) wyłącznie w drodze konkursu.

Jednak tylko w około 40 % urzędów wprowadzono do procesu rekrutacyjnego
wątki i kryteria etyczne.

PoniewaŜ ustawowo Ŝąda się od pracowników samorządowych

zatrudnianych na stanowiskach urzędniczych nieskazitelnej opinii, zatem rozwiązania
mogące

weryfikować

pod

tym

względem

kandydatów

powinny

być

stosowane

powszechne.
Do często wykorzystywanych metod naleŜą takŜe procedury gwarantujące
przejrzystość ocen pracowniczych, a takŜe
zainteresowaniem
awansowania

urzędów

pracowników.

cieszą

się

Wszystkie

procedury motywacyjne. Nieco mniejszym
procedury

wskazane

zapewniające

rozwiązania

w

transparentność
istotnym

stopniu
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kształtują organizacyjne środowisko pracy oraz wpływają na produktywność działania
urzędników. Warto dodać, Ŝe okresowa ocena pracowników samorządowych uwzględnia
kryteria

etyczne:

sumienność,

bezstronność,

stosunek

do

petentów,

Ŝyczliwość

i uprzejmość, zachowanie z godnością w pracy i poza słuŜbą.
Ze względu na ustawowy obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez
niektórych urzędników administracji samorządowej w ponad 60 % zbiorowości badanych
urzędów opracowano w tym celu stosowne procedury dla monitorowania rzetelności
deklarowanych informacji.
Do rozwiązań znajdujących zastosowanie w ograniczonej liczbie urzędów zaliczyć
naleŜy

szkolenia

kadry

kierowniczej

na

temat

etycznych

aspektów

zarządzania

motywacją pracowniczą. W nielicznych urzędach wprowadzono rozwiązania zapobiegające
nepotyzmowi, co jest dowodem nie przywiązywania większej wagi do tego zagadnienia.
RównieŜ dość rzadko znalazły zastosowanie w badanych urzędach procedury wewnętrzne
dotyczące rozpoznawania mobbingu i zapobiegania temu zjawisku w miejscu pracy.
Warto przy tym wspomnieć, Ŝe stanowisko doradcy ds. etyki powoływano w badanych
urzędach tylko zupełnie sporadycznie.
Przedstawione

dane

potwierdzają

szerokie

włączanie

wartości

etycznych

do procesu zarządzania zasobami ludzkimi w badanych urzędach. Jego róŜne aspekty
etyczne koncentrują się jednak na rozwiązaniach bezpośrednio wynikających z ustawy
o pracownikach samorządowych.
Spośród stosowanych rozwiązań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
za najskuteczniejsze dla zapewnienia etycznych standardów funkcjonowania urzędu
respondenci uznali przede wszystkim procedury zapewniające przejrzystość naboru
i czytelne kryteria rekrutacji. Procedury te mają zapobiegać zatrudnianiu osób ze względu
na róŜne kryteria pozamerytoryczne i tym samym przyczyniać się do kształtowania
etycznego wizerunku urzędu w otoczeniu.

Jako wysoce skuteczne określono takŜe

procedury zapewniające przejrzystość procesu oceniania pracowników, a w dalszej
kolejności ich nagradzania. Znaczna część respondentów uznała za skuteczne dla
budowania

etycznych

transparentność

standardów

procedur

funkcjonowania

awansowania

urzędu

pracowników

oraz

procedury gwarantujące
obsadzania

stanowisk

kierowniczych w drodze konkursu.
Daje się przy tym zaobserwować zaleŜność, Ŝe im większy urząd (wielkość
mierzona liczbą zatrudnionych), tym częściej sięga się w nim po mniej popularne
rozwiązania etyczne na róŜnych etapach

zarządzania zasobami ludzkimi oraz stosuje

szerszy wachlarz tych instrumentów oddziaływania.
Jednym

z

waŜnych

celów

działań

zapewniających

utrzymanie

standardów

etycznych w urzędach administracji samorządowej jest przeciwdziałanie korupcji.
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Większość elementów infrastruktury etycznej ma na celu eliminowanie tego zjawiska
ze struktur administracji samorządowej.
Wyniki badań pokazują jednak, Ŝe metody przeciwdziałania korupcji nie znajdują
szerszego zastosowania w urzędach administracji samorządowej, a ponadto w około 20%
urzędów nie wdraŜa się Ŝadnych metod tego rodzaju. W największym stopniu sytuacja ta
dotyczy urzędów gmin i starostw powiatowych. Z kolei urzędy marszałkowskie, jak
i urzędy miast na prawach powiatu zdecydowanie częściej stosują omawiane rozwiązania.
Wykorzystanie metod przeciwdziałania korupcji róŜnicuje się znacząco ze względu na
wielkość urzędu. Generalnie naleŜy przyjąć, Ŝe im większy urząd, tym częściej stosuje on
rozwiązania antykorupcyjne.
Tab. 17 Metody przeciwdziałania korupcji przyjęte w urzędzie reprezentowanym przez
respondenta
Wyszczególnienie
Metody wykorzystywane
w urzędzie
Liczebność

%
(N=501)

Brak tolerancji dla zachowań nieetycznych

292

58,3

Prowadzenie szkoleń i upowszechnianie informacji

190

37,9

Akcje edukacyjne, promujące zagadnienia etyczne, np.
Przejrzysta Polska

135

26,9

Premiowanie dobrych praktyk działalności etycznej

100

20,0

Podejmowanie działań wewnątrz środowiska

99

19,8

Zmiana prawa i skuteczna jego egzekucja

79

15,8

Budowa etosu słuŜby publicznej

76

15,2

Zwiększenie wynagrodzenia

74

14,8

Ograniczenie kontaktu pomiędzy urzędnikiem a klientem

43

8,6

104

20,8

śadne
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań JST

Priorytetowym

działaniem

w

zakresie

prewencji

korupcyjnej

jest

deklarowanie zasady braku tolerancji dla zachowań nieetycznych w urzędach.

Nieakceptowanie działań nieetycznych przez kierownictwo urzędu wiąŜe się
z poczuciem obawy przed ich konsekwencjami, co dyscyplinuje poczynania podwładnych.
Tylko w około 1/3 badanych urzędów wykorzystuje się w celu kształtowania
postaw

etycznych

pracowników

róŜne

formy

szkoleń

lub

akcji

edukacyjnych

o ogólnopolskim charakterze, których celem jest uświadomienie społecznych kosztów
i konsekwencji korupcji, a przede wszystkim kształtowanie postaw przeciwdziałających
łapownictwu. Szkolenia takie najczęściej stosują urzędy marszałkowskie oraz urzędy
miast, co zaleŜy od wielkości budŜetów tych jednostek.
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Rzadko, bo jedynie w co piątym urzędzie stosuje się zachęty do etycznego
postępowania w formie premiowania dobrych praktyk i działalności etycznej. Praktykę tę
stosują głównie urzędy marszałkowskie i urzędy miast na prawach powiatu.
Raczej rzadko badane urzędy w celu przeciwdziałania korupcji stosują metodę
wzrostu wynagrodzeń. Konkretne przepisy prawa regulujące wysokość wynagradzania
pracowników samorządowych (rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania
pracowników

samorządowych)

oraz

kompetencje

samorządów

do

określania

ich maksymalnych stawek stwarzają takie moŜliwości, choć są one ograniczone.
W największym zakresie wykorzystują taką metodę urzędy miast na prawach powiatu.
Z reguły urzędy nie decydują się takŜe na ograniczanie kontaktu pomiędzy urzędnikiem
a petentem. Potencjalne moŜliwości redukowania zjawiska korupcji moŜna przypisać
w związku z tym elektronicznej administracji.

6.4

Szkolenia jako metoda kształtowania jakości zasobów ludzkich

W celu sformułowania diagnoz dotyczących inwestycji szkoleniowych w urzędach

JST

wykorzystano wyniki następujących badań:
1. badania ankietowego (za pomocą elektronicznego kwestionariusza, który udostępniono
na internetowej stronie MSWiA); uzyskano 1050 zwrotów prawidłowo wypełnionej
ankiety, co stanowi 37,4 % wszystkich urzędów JST w kraju,
2. badania metodą wywiadu kwestionariuszowego wspomaganego komputerowo (CATI)
na reprezentatywnej próbie 500 urzędów JST,
3. badania metodą wywiadów swobodnych (IDI) z 20 osobami odpowiedzialnymi
za politykę kadrową w urzędach.

Szkolenie pracowników urzędów administracji samorządowej stanowi wiodący czynnik
podwyŜszający ich kompetencje zawodowe. Systematyczne uczestniczenie tych kadr
w szkoleniach jest niezbędne w kontekście często następujących zmian, zwłaszcza w
sferze unormowań prawnych dotyczących róŜnych merytorycznych obszarów działania
urzędu.
Podstawowym kryterium wyboru szkoleń dla pracowników badanych urzędów są potrzeby
instytucji (naleŜy zakładać, Ŝe są one prawidłowo identyfikowane), a w dalszej kolejności
ich koszt.
Wydatki szkoleniowe w przeliczeniu na 1 pracownika wyniosły w badanych urzędach
około 650 zł. Jest to parametr tylko częściowo świadczący o zaangaŜowaniu tych
instytucji

w

szkolenia

swoich

pracowników,

bowiem

niektóre

z

takich

działań

realizowanych jest z róŜnym stopniem odpłatności. Wskaźnik wydatków szkoleniowych
liczonych na 1 pracownika jest dość niski, odpowiada jednak w przybliŜeniu tym, które
są charakterystyczne dla większości przedsiębiorstw biznesowych (por. B. Urbaniak, P.
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Bohdziewicz, Lider zarządzania zasobami ludzkimi. Kreowanie nowoczesności, IPiSS
Warszawa 2009). Ze względu jednak na szczególne wyzwania, które stają obecnie przed
jednostkami administracji samorządowej, naleŜy postulować zwiększenie ich budŜetów
szkoleniowych.

W objętych badaniem jednostkach administracji samorządowej prowadzi się ewaluację
szkoleń pracowniczych (według modelu D. Kirkpatricka). Ocenia się zatem standardowo
poziom zadowolenia uczestników szkolenia po jego zakończeniu, w około połowie
zbiorowości badanych urzędów diagnozuje się przyrost ich wiedzy jako rezultat udziału
w określonym przedsięwzięciu szkoleniowym. Rzadko natomiast prowadzi się badanie
zorientowane na stopień poprawy efektywności i jakości pracy jako odłoŜonego skutku
wykorzystywania wiedzy pozyskiwanej w trakcie szkoleń w realnym funkcjonowaniu na
danym stanowisku urzędniczym. Ten ostatni rodzaj diagnozowania (trzeci poziom
ewaluacji szkoleń w ramach modelu Kirkpatricka) powinien być powierzony bezpośrednim
przełoŜonym i prowadzony z wykorzystaniem sformalizowanego systemu oceniania
efektów pracy.
Wykres 22.
Ewaluacja szkoleń w poszczególnych urzędach administracji samorządowej (N=500)

Inne urzędy

Urząd Miasta i Gminy

Urząd Gminy

0%

35,70%

18,30%

36,50%

16,70%

10%

zdecydowanie tak

27,70%

31,60%

20%

raczej tak

30%

40%

8,00%

28,80%

4,80%

35,30%

4,00%

50%

trudno powiedzieć

23,20%

60%
raczej nie

70%

5,40%

11,50%

12,40%

80%

90%

100%

zdecydowanie nie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań JST
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Wykres 23.
Metody ewaluacji stosowane przez urzędy administracji samorządowej (N=264)
rozmowa z pracownikami

92,80%

badanie i analiza wiedzy

49,60%

ankieta

46,20%

rozmowa z trenerem

43,20%

badanie efektywności
pracy

29,90%

realizacja testów
0%

12,90%
10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań JST

Zdaniem przedstawicieli badanych urzędów szkolenia przyczyniają się na ogół do
wzrostu kwalifikacji ich uczestników, zaś

omawiana w ich trakcie problematyka jest

wysoce przydatna w realizowaniu zadań (ponad 80 % wskazań). Dość krytycznie
oceniany jest natomiast stopień przekładania się zdobytych poprzez szkolenia kwalifikacji
na realny wzrost efektywności i jakości pracy (w tym zakresie tylko około 50 % ocen
pozytywnych). MoŜna stąd wnosić, Ŝe w wielu urzędach dość słabo działają motywatory
proefektywnościowe i projakościowe ulokowane choćby na poziomie organizacji pracy
oraz czynników płacowo – premiowych, a takŜe brak jest odpowiednio skonstruowanych
i prawidłowo wykorzystywanych systemów oceniania efektów pracy.

Przedstawiciele

badanych

urzędów

samorządu

terytorialnego

wskazywali

najczęściej na deficyty w obszarze następujących „twardych” kompetencji
pracowniczych:
- wiedza / umiejętności w zakresie pozyskiwania środków unijnych,
- wiedza w zakresie gospodarki finansowej i podatków,
- wiedza dotycząca rozwoju gospodarki w regionie i zarządzania inwestycjami.
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Wykres nr 24.
Potrzeby szkoleniowe urzędów administracji samorządowej (N=500)
kultura, sport i oświata

39,20%

pomoc społeczna

30,40%

24,40%

sprawy obywatelskie

23,20%

16,00%

nieruchomości 7,00% 11,80%

organizacja urzędu

pozyskiwanie środków UE

4,60% 5,20%

stanowienie aktów prawa
współpraca z organizacjami
pozarządowymi

38,40%

38,60%

45,80%

35,80%

9,20%

50,40%

19,60%

9,20%

42,00%

26,40%

33,00%

15,60%

10%

40,00%

42,00%

52,60%

23,60%

18,40%

0%

21,40%

41,20%

10,40%

12,00%
5,20%

finanse, podatki

40,40%

26,40%

20%

nie (zdecydowanie nie i raczej nie)

13,80%

38,40%

gospodarka komunalna 7,60% 12,00%

inwestycje, gospodarka

38,60%

24,20%

30%

6,00%

24,40%

20,40%

38,60%

40%

50%

trudno powiedzieć

60%

raczej tak

70%

16,20%

80%

90%

100%

zdecydowanie tak

Wskazywano takŜe na deficyt kompetencji „miękkich” w zakresie profesjonalnej
obsługi interesantów, co stanowi wyraz kształtowania się w licznych urzędach orientacji
proklientowskiej. Dalsze wskazania dotyczyły zagadnień organizacji pracy własnej,
efektywnego zarządzania czasem oraz radzenia sobie ze stresem. Jak się wydaje, taka
artykulacja potrzeb szkoleniowych moŜe być skutkiem przeciąŜenia ról organizacyjnych,
zwiększenia się liczby zadań i towarzyszącej temu nasilonej presji czasu na skutek
racjonalizowania struktur organizacyjnych i zadaniowych w urzędach administracji
samorządowej. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, Ŝe długotrwałe funkcjonowanie
pracowników w warunkach znacznego przeciąŜenia ról moŜe prowadzić do stopniowego
kształtowania się u nich postaw i zachowań rutynowych, co we współczesnych warunkach
byłoby zjawiskiem zdecydowanie niekorzystnym.
NaleŜy monitorować wewnętrzne konstrukcje ról pracowników pod kątem
realnych moŜliwości efektywnego odpowiadania przez nich na pojawiające się
wyzwania.
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Niemal we wszystkich badanych urzędach artykułowane są potrzeby związane
z nauką języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego, co jest niewątpliwie związane
przede wszystkim z ubieganiem się o środki unijne oraz z ich rozliczaniem.
Nieco ponad 1/3 badanych urzędów uzyskała wsparcie finansowe w ramach Działania 5.2
(Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej) Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Relatywnie najrzadziej dofinansowania trafiały do jednostek małych: były to
z reguły wiejskie i miejsko – wiejskie urzędy gminne. Jest to w znacznej mierze
rezultatem deficytu umiejętności

aplikacyjnych oraz trudności

ze zgromadzeniem

środków własnych na inwestycje. Taki stan rzeczy moŜe jednak prowadzić do narastania
dysproporcji w poziomie rozwoju instytucjonalnego oraz jakości zasobów ludzkich
urzędów administracji samorządowej.
Ze środków uzyskiwanych jako wsparcie w ramach Działania 5.2 badane urzędy
finansowały w znacznej mierze szkolenia pracowników. Najczęściej były to szkolenia
z zakresu procedur administracyjnych oraz zamówień publicznych. DuŜe urzędy (gminy
miejskie, województwa, miasta na prawach powiatów), w przeciwieństwie do gmin
wiejskich i miejsko – wiejskich, wyraźnie częściej takŜe oferowały swoim pracownikom
szkolenia o profilu informatycznym, co wynika z większej skali implementowania w tych
jednostkach technologii i rozwiązań cyfrowych. W tym wymiarze takŜe dostrzec moŜna
potwierdzenie dysproporcji infrastrukturalnych i rozwojowych w zbiorowości jednostek
administracji samorządowej.

Badane urzędy są w większości pozytywnie nastawione do uczestnictwa w szkoleniach
na odległość z wykorzystaniem technologii informatycznych (informatycznych – learning).
Taka

forma

umoŜliwia

znacznie

większej

liczbie

pracowników

rozwijać

swoje

kompetencje, zwłaszcza typu „twardego” (m. in. moŜliwość aktualizacji wiedzy w zakresie
dziedzinowych unormowań prawnych).

NaleŜy tworzyć na większą skalę programy i materiały dydaktyczne z
przeznaczeniem do szkolenia na odległość (mogą one stanowić uzupełnienie
tradycyjnych form szkoleniowych),

a być moŜe takŜe monitorować jakość

uczestnictwa pracowników w szkoleniowych formach e – learningowych.

6.5

Wnioski:

Przedstawione wyŜej wyniki róŜnych badań pokazują, Ŝe:
- urzędnicy funkcjonujący w JST są na ogół dobrze oceniani przez klientów, zwłaszcza
w zakresie róŜnych kompetencji „miękkich” związanych z kultura obsługi, choć wiele
szczegółowych umiejętności z tego obszaru powinno być systematycznie doskonalonych,
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- poziom kompetencji merytorycznych (tzw. „twardych”) urzędników okazuje się w
świetle ocen formułowanych przez klientów nieco niŜszy niŜ poziom kompetencji
„miękkich”; stan ten moŜe być wynikiem nieustannie zachodzących zmian w zakresie
obowiązujących przepisów w róŜnych merytorycznych obszarach pracy urzędu (stąd
konieczność systematycznego odnawiania wiedzy na ten temat),
- zdaniem klientów urzędów JST systematycznie zachodzą korzystne przeobraŜenia w
sferze postaw urzędniczych: są one coraz wyraźniej zorientowane na klienta, rośnie takŜe
u większości urzędników świadomość społecznej misji pełnionej przez urząd oraz stopień
identyfikowania się z jej najwaŜniejszymi elementami,
- w większości badanych urzędów kształtuje się postawy etyczne pracowników przede
wszystkim za pomocą takich narzędzi, jak kodeks postępowania administracyjnego oraz
kodeks etyczny pracownika samorządowego,
- szkolenia etyczne są dość słabo wykorzystywanym sposobem budowania postaw
etycznych urzędników, wiele z urzędów nie dostrzega potrzeby podejmowania takich
działań (zwłaszcza dotyczy to urzędów w gminach wiejskich i wiejsko – miejskich),
- w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi sytuuje się wiele róŜnych procedur
gwarantujących utrzymanie

standardów

etycznych (rekrutacja i selekcja, ocenianie,

awansowanie i obsadzanie stanowisk w drodze konkursu, nagradzanie),
- w badanych urzędach prowadzi się ewaluacje szkoleń, głównie jednak poprzez
diagnozowane poziomu zadowolenia uczestników, dość często takŜe poprzez testowe
badanie stopnia przyrostu wiedzy, rzadko natomiast zwraca się uwagę na poprawę
efektywności działania na zajmowanym stanowisku,
- do najczęściej wskazywanych potrzeb szkoleniowych zalicza się w badanych urzędach:
- problematykę dotyczącą pozyskiwania środków unijnych
- problematykę gospodarki finansowej i podatków
- problematykę rozwoju gospodarczego w regionie i zarządzania inwestycjami
- umiejętności w zakresie obsługi petentów
- umiejętność organizowania pracy własnej
- umiejętność radzenia sobie ze stresem
- naukę języka angielskiego,
- badane urzędy wykazują gotowość do podjęcia szkolenia pracowników na odległość
z zastosowaniem technik informatycznych, co pozwoli obniŜyć koszty szkolenia i objąć
nim większą liczbę pracowników.
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Zakończenie
Zwrócenie uwagi na jakość zarządzania w wymiarze lokalnym warunkuje dalsze
doskonalenie działań mających kluczowe znaczenie dla rozwoju instytucjonalnego
administracji samorządowej w Polsce w zakresie wdroŜonych rozwiązań zarządczych.
Istotą zarządzania publicznego jest stosowanie takich metod
publicznymi,

które

zapewnią

lepsze

i

bardziej

kierowania organizacjami

efektywne

interesariuszy. Reformy w zakresie zarządzania publicznego

zaspokajanie

potrzeb

dotyczą nie tylko zmian

w obszarze strategicznym, ale takŜe struktur organizacyjnych i procesów oraz

kultury

organizacji publicznej, która kształtowana jest m. in. przez postawy władz oraz jakość
zasobów ludzkich.
Sprawna administracja publiczna powinna być w swoich działaniach zorientowana
na zaspokajanie

potrzeb społeczeństwa lokalnego, animować wzrost zaangaŜowania

obywateli w Ŝyciu publicznym, dbać o wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania
nastawionego na efektywność i sprawność. Do realizacji takich celów niezbędne
są wysokokwalifikowane kadry, rozumiejące etos słuŜby publicznej.
Dokonujące się w Polsce zmiany systemu społeczno-gospodarczego wymagają
takŜe ciągłego doskonalenia działań administracji samorządowej. Wysiłek jaki podjęto
organizując

badania

w

ramach

projektu:

„Diagnoza

potencjału

administracji

samorządowej, ocena potrzeb szkoleniowych kadr urzędów administracji samorządowej
oraz przygotowanie profili kompetencyjnych kadr urzędów administracji samorządowej”
w okresie sierpień-grudzień 2009 ma właśnie temu słuŜyć. Projekt ten współfinansowany
jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Mamy
nadzieję,

Ŝe

wnioski,

jakie

sformułowano

reprezentatywnych badań, pomogą w

w

wyniku

szeroko

zakrojonych,

podejmowaniu działań na rzecz wzrostu jakości

pracy administracji samorządowej.
Generalny wniosek, jaki moŜna sformułować na podstawie przeprowadzonych
analiz, wskazuje na konsekwentną poprawę działań słuŜb samorządowych, szczególnie
widoczną na szczeblu wojewódzkim; zdecydowanie gorzej pod tym względem sytuacja
rysuje się w gminach miejsko – wiejskich i wiejskich. Kluczową kwestią jest jakość
zasobów ludzkich, od

których

samorządowej. Wśród wielu

zaleŜy sprawność i

jakość działania administracji

wniosków, których dostarczyły przeprowadzone badania,

przypomnijmy te najbardziej istotne:
1. Poziom

upowszechnienia

rozwiązań

kształtujących

standard

zarządzania

w przebadanych jednostkach samorządowych jest wysoce zróŜnicowany; obok
działań, które zostały dość szeroko rozpropagowane nadal w małym stopniu
są upowszechnione takie jak: wdraŜanie budŜetów zadaniowych i usług
wirtualnego urzędu, wprowadzanie rozwiązań z dziedziny zarządzania jakością
oraz uczestnictwo urzędników w szkoleniach etycznych.
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2. Najlepiej rozwiniętymi jednostkami samorządowymi są miasta na prawach
powiatów; najniŜszym poziomem rozwoju instytucjonalnego, w większości
badanych obszarów, charakteryzują się gminy wiejskie.
3. Upowszechnienie takich
komunikacyjne

oraz

działań, jak zarządzanie jakością, usprawnienia

działania

wspierające

partycypację

społeczną

jest

uzaleŜnione od wielkości JST, natomiast nie zaleŜy od zamoŜności obszaru ich
lokalizacji.
4. Proces budowy i przebudowy systemu samorządu terytorialnego w Polsce
przebiega

powolnie, a efekty ciągle jeszcze odbiegają

od

społecznych

oczekiwań w tym zakresie.
5. Zarządzanie gospodarką mniejszych jednostek samorządu terytorialnego jest
bardziej

zbiorem

luźnych

i

nieskojarzonych

rozwiązań

organizacyjnych,

ekonomicznych i technicznych niŜ spójnym i całościowym systemem.
6. Jakość

prawa

miejscowego

indywidualnych

aktów

stopniowo

poprawia

administracyjnych

się,

wydawanych

natomiast
przez

jakość

JST

jest

niezadowalająca.
7.

Kwestie

etyki

są

przedmiotem

zainteresowań

jednostek

administracji

samorządowej; zauwaŜono, Ŝe im większy urząd, tym wyraźniejsze jest
dąŜenie do kodyfikacji postaw i zasad etycznych oraz systematyzacji działań
urzędników w formie wewnętrznych norm i procedur. JednakŜe urzędy
administracji samorządowej nie zawsze prowadzą świadomą politykę w tym
zakresie, a w części z nich zidentyfikowano nawet obojętność wobec zagadnień
etycznych.
8. Szkolenia etyczne są dość słabo wykorzystywanym sposobem budowania
postaw etycznych urzędników, wiele z urzędów nie dostrzega potrzeby
podejmowania takich działań (zwłaszcza dotyczy to urzędów w gminach
wiejskich i wiejsko – miejskich),
9. Władze lokalne częstokroć postrzegają mieszkańców jako biernych i mało
zaangaŜowanych w sprawy publiczne. Aktywność obywatelska zwiększa się
w obliczu realnego zagroŜenia bądź chęci realizacji jednostkowych interesów
przez mieszkańców;
10. Trudno mówić o dialogu społecznym ze społecznościami lokalnymi, w praktyce
działalność

administracji

ogranicza

się

raczej

do

informowania

bądź

konsultowania juŜ przyjętych decyzji; tym niemniej władze lokalne wysoko
cenią

sobie

współpracę

z

organizacjami

pozarządowymi

(korzyści

ze współpracy: specjalizacja, profesjonalizacja usług, świadomość potrzeb
społecznych, lepsza alokacja środków).
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11. Badane organizacje pozarządowe liczą nie tylko na wsparcie finansowe
ze strony administracji, ale szukają przede wszystkim zrozumienia, otwartości
i zaufania ze strony władz i administracji samorządowej.
12. Ocena jakości obsługi klientów urzędów administracji samorządowej oraz ich
dostępu do informacji publicznej wypadła dość pozytywnie; podczas gdy
pracownicy

urzędów

na

ogół

oceniali

wysoko

takie

elementy

obsługi

interesantów jak: dostępność, terminowość, prezencja, komunikatywność,
kompetencja

i

uprzejmość,

„tajemniczy

klienci”

dostrzegali

zróŜnicowany obraz sytuacji, w którym takŜe występowały

bardziej

róŜnego rodzaju

niedomagania, a nawet jednoznacznie negatywne zjawiska, mające jednak
najprawdopodobniej charakter jednostkowy.
13. Badania ilościowe na reprezentatywnej grupie petentów (technika Omnibus)
wykazały

pozytywny

administracji

obraz

urzędników

samorządowej;

w

ich

pracujących

opinii;

co

istotne,

w

jednostkach

jakość

obsługi

interesantów w urzędach administracji samorządowej wyraźnie ulega poprawie
w ciągu ostatnich lat.
14. Urzędnicy funkcjonujący w JST są na ogół dobrze oceniani przez klientów,
zwłaszcza w zakresie róŜnych kompetencji „miękkich” związanych z kulturą
obsługi, choć wiele szczegółowych umiejętności z tego obszaru powinno być
systematycznie doskonalonych.
15. Poziom kompetencji merytorycznych (tzw. „twardych”) urzędników okazuje
się w świetle ocen formułowanych przez klientów nieco niŜszy niŜ poziom
kompetencji „miękkich”; stan ten moŜe być wynikiem nieustannie
zachodzących zmian w zakresie obowiązujących przepisów w róŜnych
merytorycznych obszarach pracy urzędu (stąd konieczność systematycznego
odnawiania wiedzy na ten temat),
16. Zdaniem klientów urzędów JST systematycznie zachodzą korzystne
przeobraŜenia w sferze postaw urzędniczych: są one coraz wyraźniej
zorientowane na klienta, rośnie takŜe u większości urzędników świadomość
społecznej misji pełnionej przez urząd oraz stopień identyfikowania się z jej
najwaŜniejszymi elementami,
17. Mimo ogólnego pozytywnego wizerunku polskiego urzędnika samorządowego,
petenci
poprawy.

wskazali, Ŝe istnieją jeszcze pewne obszary, które wymagałyby
NaleŜą

do

nich

przede

wszystkim:

zwiększenie

uprzejmości

i Ŝyczliwości urzędników, podniesienie kompetencji urzędników, zwiększenie
zaangaŜowania

urzędników

komunikatywności

w

urzędników

wykonywanie
i

sposobu

zleconych

zadań,

przekazywania

poprawa
klientom

odpowiednich informacji.
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18. Jednostki

samorządowe wydają dość skromne środki

na szkolenia dla

pracowników, tym niemniej istnieje świadomość ich duŜej potrzeby; przy
wyborze szkoleń kierują się one przede wszystkim własnymi potrzebami oraz
dostępnymi środkami finansowymi na działania w tym zakresie;
19. W ponad połowie jednostek administracji samorządowej prowadzona była
ocena

efektywności

szkolenia

urzędników

z

wykorzystaniem

dość

zaawansowanych technik ewaluacyjnych
20. W tematyce realizowanych przez badane urzędy szkoleń pracowniczych
dominowały dominowała orientacja typu „twardego” (specjalistyczna wiedza
i umiejętności zawodowe);

szkolenia „miękkie” natomiast (odnoszące się do

umiejętności uniwersalnych) realizowane były znacznie rzadziej.
21. W badanych urzędach wśród najczęściej wskazywanych potrzeb szkoleniowych
znalazły się następujące:
- problematyka dotyczącą pozyskiwania środków unijnych
- problematyka gospodarki finansowej i podatków
- problematyka rozwoju gospodarczego w regionie i zarządzania
inwestycjami
- umiejętności w zakresie obsługi petentów
- umiejętność organizowania pracy własnej
- umiejętność radzenia sobie ze stresem
- nauka języka angielskiego,
22. Badane urzędy wykazują gotowość do podjęcia szkolenia pracowników
na odległość z zastosowaniem technik informatycznych (e – learning), co
pozwoli obniŜyć koszty szkoleń i objąć nimi większą liczbę pracowników.
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