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Zlecanie jednostkom samorządu terytorialnego zadań w świetle  
art. 166 ust. 2 Konstytucji – wybrane zagadnienia

I.

Zgodnie z art. 166 ust. 2 Konstytucji2, jeżeli wynika to z uzasadnionych po-
trzeb państwa, ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego 
wykonywanie innych zadań publicznych. Ustawa określa tryb przekazywa-
nia i sposób wykonywania zadań zleconych.

Zadania zlecone mogą być nakładane na jednostkę samorządu terytorial-
nego oprócz trybu ustawowego również na podstawie porozumienia z orga-
nem administracji rządowej lub z inną jednostką samorządu terytorialnego3.

Przedmiotem niniejszego opracowania będą zadania przekazywane jed-
nostkom i pomiędzy jednostki na podstawie porozumienia. Omówione po-
niżej zagadnienia mają istotne znaczenie nie tylko z punktu widzenia kon-
stytucyjnego podziału zadań wykonywanych przez samorząd terytorialny 
na własne i zlecone, ale również z punktu widzenia źródeł powszechnie obo-
wiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze działania orga-
nów, które je ustanowiły (aktów prawa miejscowego).

W doktrynie prawa publicznego funkcjonują pojęcia porozumienia ad-
ministracyjnego oraz porozumienia komunalnego. Wydaje się, iż pojęcie 
porozumienia administracyjnego odnosi się do porozumień zawieranych 

1 Autor jest adiunktem w  Katedrze Prawa i  Administracji na Wydziale Zarządzania 
Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 2 kwietnia 1997  r. (Dz.U. Nr 78, 
poz. 483 ze zm.).

3 Por. W. Skrzydło, Komentarz do art. 166 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. W. Skrzydło, Kraków 2002, LEX/el. 
2002.
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między podmiotami administracji publicznej i powinno być rozumiane sze-
roko. Ze względu na występowanie w języku prawniczym4 instytucji poro-
zumienia komunalnego trafna wydaje się propozycja przyjęcie rozumienia, 
w  myśl którego z  porozumieniem administracyjnym mamy do czynienia, 
gdy przynajmniej jedna z jego stron jest podmiotem administracji rządowej, 
natomiast w przypadku, gdy obie strony porozumienia to jednostki samo-
rządu terytorialnego, chodzi o porozumienie komunalne5.

W nauce prawa pojęcie porozumienia administracyjnego odnosi się jed-
nak do porozumień zawieranych przez organy administracji państwowej, 
jednostki samorządu terytorialnego i przez jednostki samorządu terytorial-
nego oraz organy terenowej administracji rządowej6. Aby można było mó-
wić o porozumieniu administracyjnym, przynajmniej jedną stroną takiego 
porozumienia musi być organ administracji publicznej. Drugą stroną takie-
go porozumienia może być zarówno inny organ administracji publicznej, 
jak i np. zakład administracyjny, podmiot gospodarczy, czy osoba fizyczna. 
W sytuacji, gdy nie ma wśród stron porozumienia podmiotu dysponujące-
go władztwem publicznym (administracyjnym), ulega zmianie kwalifikacja 
tej formy działania z porozumienia administracyjnego na umowę cywilno-
prawną7.

A. Agopszowicz, Z Gilowska i M. Taniewska-Peszko pisząc o porozumie-
niach zawieranych w  celu realizowania zadań publicznych pomiędzy jed-
nostkami samorządu terytorialnego, używają natomiast wyłącznie pojęcia 
„porozumienie komunalne”8. Porozumienia komunalne to porozumienia 
zawierane przez gminy, powiaty i województwa w sprawie powierzania pro-
wadzenia zadań publicznych. A zatem stronami porozumienia komunalne-
go są z jednej strony jednostka samorządu terytorialnego przejmująca zada-

4 L. Kieres, Związki i porozumienia komunalne, „Samorząd Terytorialny” 1991, nr 10, 
s. 8; Z. Leoński: Formy współdziałania w samorządzie terytorialnym, „Samorząd Terytorial-
ny” 1995, nr 4, s. 56; P. Brzezicka, Niektóre zagadnienia zawierania porozumień przez organy 
samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2000, nr 3, s. 42.

5 T. Moll, Ustrój samorządu terytorialnego. Wybrane przepisy – orzecznictwo – kazusy, 
Katowice 2011, s. 84–85.

6 P. Brzezicka, Porozumienie administracyjne  – problemy węzłowe, „Państwo i  Prawo” 
2000, nr 6, s. 43.

7 Ibidem, s. 49–50.
8 A. Agopszowicz, Z. Gilowska, M. Taniewska-Peszko, Prawo samorządu terytorialnego 

w zarysie, Katowice 1999, s. 54.
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nia, a z drugiej jednostka samorządu terytorialnego powierzająca zadania9. 
W świetle powyższego należy wyraźnie oddzielić porozumienie administra-
cyjne od porozumienia komunalnego, ponieważ to ostatnie może być zawie-
rane wyłącznie przez zainteresowane współpracą jednostki samorządu tery-
torialnego10.

Systematyzując powyższe wywody, można wyprowadzić cechy wspólne 
dla porozumienia komunalnego i  porozumienia administracyjnego, takie 
jak:

 – przynajmniej jedną z  jego stron powinna być jednostka realizująca 
funkcje administracji publicznej,

 – zakres uprawnień i obowiązków objętych porozumieniem musi mie-
ścić się w zakresie samodzielnego decydowania podmiotów zawierają-
cych porozumienia,

 – porozumienie ma charakter wiążący i publicznoprawny11,
 – pisemna forma porozumienia, której zachowanie jest niezbędne za-

równo dla ustalenia treści zawartego porozumienia, jak i dla ogłoszenia 
go w wojewódzkim dzienniku urzędowym12,

 – równorzędność stron zawierających porozumienie,
 – obejmuje współdziałanie niezależnych w  przedmiocie porozumienia 

podmiotów13.
 – podstawę prawną porozumień, stanowią przepisy ustrojowego lub ma-

terialnego prawa administracyjnego14.

9 J. Boć, Źródła prawa administracyjnego, [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wro-
cław 2005, s. 346.

10 C. Marzysz, Właściwość organów samorządu terytorialnego w  postępowaniu admini-
stracyjnym, Katowice 2000, s. 33.

11 B. Dolnicki, Ewolucja pojęcia umowy publicznoprawnej, [w:] Prawo a wartości. Księga 
jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego, red. I. Bogucka, Z. Tobor, Kraków 2003, s. 51.

12 M. Koroblowski, Kilka uwag na temat porozumień zawieranych przez jednostki samo-
rządu terytorialnego oraz przez te podmioty i organy administracji rządowej, „Samorząd Tery-
torialny” 2004, nr 7–8, s. 35–37.

13 Z. Cieślak, Porozumienie administracyjne, Warszawa 1985, s. 113.
14 Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, 

M. Stahl, Prawo administracyjne – pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 
2004, s. 367. Według B. Dolnickiego najważniejsze cechy porozumienia to równorzędność 
stron porozumienia i charakter tych stron, którymi są podmioty administracji publicznej, 
prawna skuteczność tylko w  granicach kompetencji organu administracji, cel i  przedmiot 
porozumienia, jakim jest współdziałanie przy wykonywaniu zadań administracji publicznej. 
B. Dolnicki, op.cit., s. 47–48.
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W sytuacji, gdy wśród stron porozumienia nie ma podmiotu dysponują-
cego władztwem publicznym, zmienia się kwalifikacja tej formy działania, 
nie jest to porozumienie administracyjne, lecz umowa cywilna15.

II.

Zasada subsydiarności została wyrażona w  preambule Konstytucji z  dnia 
2 kwietnia 1997 r., a  także w art. 4 ust. 2 i 3 Europejskiej karty samorzą-
du lokalnego z dnia 15 października 1985 r.16, zgodnie z którą „Społeczno-
ści lokalne mają – w zakresie określonym prawem – pełną swobodę dzia-
łania w każdej sprawie, która nie jest wyłączona z ich kompetencji lub nie 
wchodzi w zakres kompetencji innych organów władzy” (art. 4 ust. 2 e.k.s.l.). 
„Generalnie odpowiedzialność za sprawy publiczne powinny ponosić przede 
wszystkim te organy władzy, które znajdują się najbliżej obywateli. Powierza-
jąc te funkcje innemu organowi władzy, należy uwzględnić zakres i charak-
ter zadania oraz wymogi efektywności i gospodarności” (art. 4 ust. 3 e.k.s.l.).

Należy wspomnieć, iż zasada subsydiarności zawarta została również 
w  encyklikach papieskich: Rerum Novarum Leona XIII i  Quadragesimo 
Anno Piusa XI.

Zasada pomocniczości to zobowiązanie państwa w stosunku do mniej-
szych wspólnot w przypadku, gdy zostanie przekroczona ich zdolność do re-
alizacji zadań.

Zasada subsydiarności jest podstawową zasadą, która legła u  podstaw 
podziału zadań pomiędzy gminą, powiatem i województwem17. Subsydiar-
ność jest zasadą wertykalnego podziały władzy18. „Postuluje ona, że nigdy 
nie należy powierzać jednostce większej tego, co może zrobić równie wydaj-
nie jednostka mniejsza. Oznacza to, iż jednostki większe działają wyłącznie 
w dziedzinach, w których ich wielkość daje im przewagę nad jednostkami 

15 Ibidem, s. 51.
16 Europejska Karta Samorządu Lokalnego, z dnia 15 października 1985 r. (Dz.U. 1994 

Nr 124, poz. 607); zwana e.k.s.l.
17 C. Martysz, Podział zadań i kompetencji pomiędzy jednostkami samorządu terytorial-

nego ze szczególnym uwzględnieniem samorządowego powiatu i samorządowego województwa, 
[w:] Prawo administracyjne w  okresie transformacji ustrojowej, red. E. Knosala, A. Matan, 
G. Łaszczyca, Kraków 1999, s. 221.

18 B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Kraków 2006, s. 22.
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mniejszymi w postaci efektywności tego działania”19. Nie ma jednak żadne-
go obiektywnego kryterium pozwalającego skonstatować, kiedy możliwości 
mniejszej jednostki są wyczerpane. Istota subsydiarności przejawia się w dą-
żeniu do najbardziej racjonalnego podziału władzy pomiędzy poszczegól-
ne szczeble jej struktury w oparciu o kryterium efektywności20. Wspólnota 
większa powinna realizować zadania przekraczające możliwości wspólno-
ty mniejszej21. Subsydiarność ma ścisły związek z decentralizacją, wnosząc 
kryteria o charakterze materialnoprawnym dotyczące przedmiotu decentra-
lizacji22.

Zasada subsydiarności zakłada realizację maksymalnie szerokiego za-
kresu zadań na poziomie władzy najbliższej obywatelowi. Państwo, przeka-
zując określone zadania do realizacji na poziomie władzy lokalnej, powin-
no zapewnić faktyczną możliwość ich wykonywania. Władza usytuowana 
najbliżej obywatela w przypadku zadań przekraczających jej możliwości po-
winna być wspomagana przez władze usytuowane wyżej23. Zadania publicz-
ne powinny być zatem realizowane na najniższym z  możliwych szczeblu 
władz publicznych. Jeżeli może mu podołać gmina, nie trzeba angażować 
innego szczebla samorządu terytorialnego. Państwo powinno ingerować do-
piero wówczas, gdy brak skutecznej interwencji organów samorządu najwyż-
szego szczebla. Podział zadań publicznych w obrębie aparatu państwowego 
powinien zaczynać się od możliwie najniższego szczebla, wyższe szczeble 
będą angażowane wówczas, gdy dane zadanie nie może być należycie wyko-
nane przez szczebel niższy24.

Możliwość zawierania przez jednostki samorządu terytorialnego poro-
zumień stwarza podstawy praktycznej oceny dokonanego przez ustawodaw-
cę podziału zadań; zarówno jeśli chodzi o samorząd terytorialny i terenową 
administrację rządową, jak również o podział zadań między gminę, powiat 

19 F. Saint-Quen, Podział władzy w  demokracji europejskiej, „Samorząd Terytorialny” 
1991, nr 7–8, s. 4–5.

20 B. Dolnicki, Samorząd..., s. 23.
21 E. Olejniczak-Szałowska, Referendum lokalne w świetle ustawodawstwa polskiego, War-

szawa 2002, s. 93.
22 T. Rabska, Pozycja samorządu terytorialnego w Konstytucji „Samorząd Terytorialny” 

1995, nr 5, s. 21–22.
23 E. Olejniczak-Szałowska, op.cit., s. 94.
24 H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2004, 

s. 96.
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i województwo. Analiza konkretnych zadań, które zostały przekazane, spo-
sób i koszty ich realizacji, a  także ocena ich wykonania, sprzyjają pełniej-
szemu urzeczywistnieniu zasady pomocniczości. Zgodnie z art. 16 Konsty-
tucji „Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej 
(ust.  1). Przysługującą mu w  ramach ustaw istotną część zadań publicz-
nych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność 
(ust. 2)”. Przepisy Konstytucji deklarują, iż samorząd terytorialny jest pod-
miotem władzy publicznej, który uczestniczy w jej sprawowaniu25. Jeżeli za-
tem konkretne zadania są przedmiotem zawieranych porozumień, a  pod-
miot na który zostały nałożone realizuje je w sposób należyty (uwzględniając 
zakres i charakter zadania oraz wymogi efektywności i gospodarności), sta-
nowi to istotną przesłankę do dokonania analizy zasadności wykonywania 
zadania przez podmiot zlecający, co może w rezultacie skutkować ustawo-
wym przemieszczeniem realizacji danego zadania na władzę bliższą obywa-
telowi.

III.

W myśl art. 16 ust. 2 Konstytucji „samorząd terytorialny uczestniczy w spra-
wowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część 
zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną od-
powiedzialność”.

Jak czytamy w wyroku SN z dnia 21 listopada 2003 r.26: „Gmina, reali-
zując zadania zlecone, działa w imieniu administracji rządowej i na jej od-
powiedzialność. Przekazane jej zadania zlecone, odróżniane od zadań wła-
snych gminy, nie tracą bowiem charakteru zadań z  zakresu administracji 
rządowej. Nie ma więc w tym wypadku zastosowania zasada, że jednostka 
samorządu terytorialnego wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym 
i na swoją odpowiedzialność”.

Przyjęta przez SN teza wydaje się zbyt daleko idąca, bowiem art. 166 ust. 2 
Konstytucji nie narusza w żaden sposób zasady zawartej w art. 16 ust. 2 Kon-
stytucji, jak czyni to art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewo-

25 W. Skrzydło, Komentarz do art. 16 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Konsty-
tucja Rzeczypospolitej Polskiej...

26 Wyrok SN z dnia 21 listopada 2003 r., sygn. akt II CK 267/02, Legalis.
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dzie i administracji rządowej w województwie27, w myśl którego wojewoda 
może powierzyć prowadzenie, w swoim imieniu niektórych spraw z zakre-
su swojej właściwości jednostkom samorządu terytorialnego lub organom 
innych samorządów działających na obszarze województwa, kierownikom 
państwowych i samorządowych osób prawnych oraz innych państwowych 
jednostek organizacyjnych funkcjonujących w województwie.

W  przypadku powierzenia jednostce samorządu terytorialnego zadań 
przez wojewodę na podstawie zawartego porozumienia realizuje ona powie-
rzone tak zadania w imieniu organu powierzającego. Organy administracji 
rządowej mogą jedynie powierzać organom jednostek samorządu terytorial-
nego prowadzenie w swoim imieniu niektórych spraw z zakresu swoich wła-
ściwości, a więc jedynie upoważniać je do wykonywania swoich kompeten-
cji28.

Odnośnie do kwestii, czy jednostka samorządu terytorialnego wykonuje 
w imieniu własnym zadania wynikające z porozumień zawartych z innymi 
jednostkami samorządu terytorialnego, należy się opowiedzieć za zastoso-
waniem art. 16 ust. 2 Konstytucji, w myśl którego co do zasady gmina, po-
wiat i województwo wykonują zadania publiczne w imieniu własnym.

Kolejna kwestia, która może budzić wątpliwości interpretacyjne, dotyczy 
odpowiedzialności za wykonywane zadania. W świetle art. 16 ust. 2 Kon-
stytucji jednostki samorządu terytorialnego wykonują zadania publiczne na 
własną odpowiedzialność.

„Pojęcie odpowiedzialności za prowadzoną działalność bardzo silnie ak-
centuje podmiotową samodzielność gminy, gdyż państwo może ingerować, 
wkraczać w sferę tej działalności jedynie w sytuacjach ściśle prawem okre-
ślonych. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego w wykonywaniu 
zadań publicznych jest na swoim terenie suwerenna, a jej uprawnienia w tym 
zakresie mogą być ograniczone tylko przepisami ustaw”29.

Normą, która stwarza ogólną zasadę ponoszenia odpowiedzialności 
przez jednostki samorządu terytorialnego, jest cytowany wyżej art. 16 ust. 2 
Konstytucji, jednakże przepisy prawa pozwalają wyprowadzić następujące 

27 Dz.U. Nr 31, poz. 2006, zwana dalej u.w.a.rz.w.
28 J. Maćkowiak, Glosa do wyroku NSA z dnia 31 maja 1994 r., sygn. akt IV SA 925/93, 

„Państwo i Prawo” 1996, z. 8–9, s. 181.
29 J. Glumińska-Pawlic, Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego 

w Polsce. Studium finansowoprawne, Katowice 2003, s. 32.
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rodzaje odpowiedzialności ponoszonej przez samorząd terytorialny: odpo-
wiedzialność cywilnoprawną, społeczną i administracyjnoprawną30. Przed-
miotem niniejszego opracowania są jednak zagadnienia o charakterze kon-
stytucyjnym, zatem tematyka odpowiedzialności jednostek samorządu 
terytorialnego zostanie zakończona stwierdzeniem, iż analiza poszczegól-
nych przepisów (art. 417 § 1 k.c.31, art. 2 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 u.r.l.32, art. 
96 ust. 1 u.s.g.33, art. 96 ust. 2 u.s.g., art. 97 ust. 1 u.s.g., art. 101 i 101a u.s.g.) 
pozwala na wyciągniecie wniosku, iż co do zasady odpowiedzialność za re-
alizowane zadania ponosi jednostka faktycznie je wykonująca34.

IV.

Ustawą, która określa tryb przekazywania i sposób wykonywania zadań zle-
conych, o której mowa w art. 166 ust. 2 zdanie 2 Konstytucji, jest w szcze-
gólności ustawa o samorządzie gminnym. W myśl art. 8 ust. 2 u.s.g. zadania 
z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na pod-
stawie porozumienia z organami tej administracji.

Porozumienie administracyjne jest prawną, niewładczą formą dzia-
łania administracji, mającą swoją podstawę w  przepisach prawa admini-
stracyjnego. Dochodzi ono do skutku poprzez zgodne oświadczenie woli 
stron porozumienia (podmiotów wykonujących administrację publiczną)35. 
Przejmowanie przez gminę zadań na podstawie porozumienia z organami 

30 Odpowiedzialność administracyjnoprawna to w istocie środki nadzorcze personal-
ne, B. Dolnicki, Samorząd..., s. 283 i n.; ibidem, Nadzór nad samorządem terytorialnym, Ka-
towice 1993.

31 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zwa-
na k.c.

32 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. Nr 88, poz. 985 ze 
zm.) zwana u.r.l.

33 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 Nr 142, poz. 1591 
ze zm.) zwana u.s.g.

34 T. Moll, Zasada wykonywania przez gminę zadań publicznych w imieniu własnym i na 
własną odpowiedzialność – zagadnienia administracyjnoprawne, „Przegląd Prawa Publiczne-
go” 2011, nr 5, s. 50–61.

35 Z. Cieślak, J. Jagielski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Prawo administracyjne, 
Warszawa 1996, s. 200.
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administracji rządowej ma charakter dobrowolny36, na warunkach okre-
ślonych w porozumieniu organu wykonawczego gminy z odpowiednim or-
ganem administracji rządowej, zawartym za zgodą rady gminy wyrażoną 
w formie uchwały (art. 18 ust. 2 pkt 11 u.s.g.)37. Możliwość przejmowania za-
dań od organów państwowych w drodze porozumień stawia samorząd tery-
torialny w pozycji odrębnego podmiotu współdziałającego z państwem, któ-
ry samodzielnie decyduje o swoim zakresie zadań38.

Zawarcie porozumienia skutkuje przeniesieniem zadań oraz kompeten-
cji między organy administracji publicznej na różnych szczeblach39. Orga-
ny gminy zatem nie tylko uzyskują uprawnienia materialno-techniczne, ale 
przede wszystkim zostają wyposażone w możliwość podjęcia działań wład-
czych, np. prawo wydawania aktów administracyjnych. Porozumienie sta-
nowi podstawę do ustalania właściwości rzeczowej i miejscowej do wyko-
nywania zadań publicznych, wywiera skutki wobec wszystkich40. Przejęte 
zadania w drodze porozumienia są realizowane przez organy jednostki sa-
morządowej, która te zadania przejęła, w  ramach jej podmiotowości i  jej 
własnej struktury organizacyjnej41. Zawarcie porozumienia nie prowadzi do 
powstania nowych zadań w obrębie zakresu działania podmiotów admini-
stracji42; zadania przypisane ustawami jednemu podmiotowi administracji 
są transferowane w drodze porozumienia na inny podmiot, który za swoją 
zgodą jest obarczony obowiązkiem ich realizacji. Wydawać się może, iż są to 
nowe zadania tego podmiotu, jednak jeśli chodzi o całość administracji pu-

36 B. Dolnicki, Zadania samorządu terytorialnego, [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pa-
miątkowa dla uczczenia pracy naukowej Profesora Antoniego Agopszowicza, red. R. Mikosz, 
Katowice 2000, s. 33.

37 A. Szewc, Komentarz do art. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.01.142.1591), [w:] A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Samorząd Gminny. Komentarz, LEX/
el. 2006.

38 E. Denek, Płaszczyzny rozpatrywania samodzielności samorządu terytorialnego, [w:] 
Samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce, red. E. Denek, Poznań 2001, s. 10.

39 W. Kisiel, Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2003, s. 44.
40 K. Bandarzewski, Art. 6, [w:] Komentarz do ustawy o  samorządzie gminnym, red. 

P. Chmielnicki, Warszawa 2006, s. 98.
41 B. Jaworska-Dębska, Samorząd terytorialny, [w:] Z. Duniewska et al., op.cit., s. 314.
42 Jak stwierdził Z. Cieślak, porozumienie administracyjne może wpływać na skutecz-

ność orz szybkość realizacji określonych zadań, nie może jednak decydować i ich stworzeniu 
i zdefiniowaniu. Z. Cieślak, op.cit., s. 127.
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blicznej, nie obejmuje ona w drodze porozumienia żadnych nowych zadań43. 
Przedmiotem porozumienia jest przemieszczenie zadań i zobowiązanie się 
przez podmiot je przyjmujący do określonego sposobu ich realizacji44.

Tryb przejmowania zadań z zakresu administracji rządowej jest również 
przedmiotem regulacji art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewo-
dzie i  administracji rządowej w  województwie45, w  myśl której wojewoda 
może powierzyć prowadzenie w swoim imieniu niektórych spraw z zakre-
su swojej właściwości jednostkom samorządu terytorialnego lub organom 
innych samorządów działających na obszarze województwa, kierownikom 
państwowych i samorządowych osób prawnych oraz innych państwowych 
jednostek organizacyjnych funkcjonujących w województwie (ust. 1). Powie-
rzenie następuje na podstawie porozumienia wojewody odpowiednio z or-
ganem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego, właściwym or-
ganem innego samorządu lub kierownikiem państwowej i  samorządowej 
osoby prawnej albo innej państwowej jednostki organizacyjnej, o  których 
mowa w ust. 1. Porozumienie, wraz ze stanowiącymi jego integralną część 
załącznikami, podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym 
(ust. 2). W porozumieniu, o którym mowa w ust. 2, określa się zasady spra-
wowania przez wojewodę kontroli nad prawidłowym wykonywaniem po-
wierzonych zadań (ust. 3).

Jak stwierdził NSA w wyroku z dnia 5 grudnia 1995 r.46:
„1. Porozumienie zawarte na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z 8 marca 

1990  r. o  samorządzie terytorialnym [obecnie ustawy o  samorzą-
dzie gminnym – T. M.], na mocy którego organ administracji rządo-
wej przekazuje oznaczone zadania gminie, ma cechy czynności dwu-
stronnej, objętej zakresem działania administracji publicznej. Strony 
porozumienia są równorzędnymi i  niezależnymi podmiotami, nie 
powiązanymi więzami organizacyjnymi; w  szczególności żadna 
z nich, zwłaszcza organ administracji rządowej, nie ma pozycji do-
minującej. Treść porozumienia ma charakter ustrojowy (organiza-

43 P. Brzezicka, Niektóre zagadnienia zawierania porozumień przez organy samorządu te-
rytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2000, nr 3, s. 42.

44 K. Sobczak, Koordynacja gospodarcza. Studium administracyjno-prawne, Warszawa 
1971, s. 235.

45 Dz.U. Nr 31, poz. 2006, zwana dalej u.w.a.rz.w.
46 Wyrok NSA z dnia 5 grudnia 1995 r., sygn. akt SA/Rz 1109/95, „Samorząd Teryto-

rialny” 1995, nr 12, s. 116.
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cyjny), co oznacza, że nie może stanowić ono samoistnej podstawy 
prawnej do podejmowania przez jego strony działań w formach prze-
widzianych w przepisach prawnych powszechnie obowiązujących.

2. Nie jest rzeczą sądu administracyjnego roztrząsać, czy konkretny 
spór na tle realizacji zawartego porozumienia miał charakter spo-
ru objętego kognicją sądów powszechnych. Sedno sprawy sprowadza 
się do stwierdzenia, że wojewoda nie był władny – jako strona poro-
zumienia – kwestionować, w drodze środka nadzoru, uzewnętrznie-
nia przez radę gminy samej woli wypowiedzenia porozumienia tylko 
z tej przyczyny, że – jego zdaniem – wola taka nie jest zgodna z tre-
ścią porozumienia”.

Porozumienie gminy z wojewodą w celu wykonywania niektórych spraw 
z zakresu jego właściwości ma charakter dobrowolny, jest jednak formą de-
koncentracji zadań. o czym przesądza możność udzielania przez wojewodę 
wytycznych w powierzonym im zakresie działania47. Uprawnienia nadzorcze 
wojewody nie zmieniają jednak pozycji stron porozumienia (gminy z woje-
wodą). W momencie zawierania porozumienia administracyjnego wojewo-
da niejako przestaje być organem nadzoru nad samorządem terytorialnym, 
a staje się partnerem danej jednostki samorządu terytorialnego. Zasady wy-
konywania nadzoru nad realizacją zadań objętych porozumieniem powinny 
być ustalone przez jego strony48.

V.

W literaturze prawa prezentowane są rozbieżne poglądy dotyczące charak-
teru prawnego owych porozumień. A. Agopszowicz i P. Wagner twierdzą, 
że umowa (porozumienie) zawarta na podstawie art. 8 u.s.g. ma charakter 
cywilnoprawny, o czym przesądza brak zależności zwierzchniej pomiędzy 
umawiającymi się stronami49.

Odmienny pogląd prezentuje M. Kulesza, który uważa, że porozumie-
nie administracyjne jest przede wszystkim aktem ze sfery administracyj-

47 E. Knosala, Zarys nauki administracji, Kraków 2006, s. 142.
48 B. Dolnicki, Ewolucja..., s. 50.
49 A. Agopszowicz, P. Wagner, Mienie związków i porozumień komunalnych, „Samorząd 

Terytorialny” 1995, nr 6, s. 42.
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nego prawa ustrojowego, gdyż dotyczy współdziałania w wykonywaniu za-
dań publicznych, np. przeniesienia kompetencji. Publicznoprawny charakter 
porozumień administracyjnych wyraża w szczególności tym, iż ich przed-
miotem jest wykonywanie zadań publicznych, co dla stron porozumienia 
jest obowiązkiem ustawowym, niezbywalnym, tak samo jak niezbywalnym 
obowiązkiem jest podejmowanie przez nie wszystkich dostępnych środ-
ków prawnych, by nałożone prawem lub przekazane porozumieniem zada-
nia prawidłowo wykonać. W każdym przypadku porozumienie takie musi 
być uznane za zdarzenie będące źródłem skutków cywilnoprawnych. Sam 
fakt zawarcia porozumienia nie wyklucza możliwości poszukiwania ochro-
ny interesów w zwykłych, przysługujących stronom na ogólnych zasadach, 
środkach prawnych proceduralnych i materialnych, cywilnych lub admini-
stracyjnych. Jeśli gmina uważa, że zaistniały warunki do wypowiedzenia 
porozumienia, to czyni tak, nawet jeśli wojewoda nie potwierdza zarzutów, 
które gmina postawiła. Brak zgodności uchwały z samym porozumieniem, 
którego gmina jest stroną, nawet jeśli taki brak zgodności występuje, nie 
jest per se wystarczającą podstawą do stwierdzenia niezgodności tej uchwa-
ły z prawem. Więcej, jest naruszeniem prawem chronionej samodzielności 
gminy50.

Porozumienie administracyjne nie jest umową prawa cywilnego, lecz for-
mą publicznoprawną dotyczącą ustalenia wzajemnych praw i obowiązków 
organów administracji rządowej i samorządowej. Jest to sposób uzgodnienia 
przyjęcia przez samorząd określonych zadań, ale też i obowiązków admini-
stracji rządowej w zakresie pomocy finansowej w realizacji tych zadań51. Po-
rozumienia te można uznać za szczególne akty prawa publicznego, ponieważ 
ich źródłem są przepisy prawa administracyjnego, a nie prawa cywilnego, co 
nie oznacza, że nie wynikają z nich określone skutki cywilnoprawne52.

Natomiast zdaniem P. Czechowskiego porozumienie administracyjne 
ma charakter mieszany, o czym przesądza możliwość jego zawarcia zarów-

50 M. Kulesza, Opinia dotycząca charakteru prawnego porozumienia, zwanego pilotażo-
wym, zawartego 25 października 1995 r. pomiędzy Wojewodą Rzeszowskim a Prezydentem Rze-
szowa w sprawie przekazania niektórych zadań i kompetencji z zakresu administracji rządowej 
do wykonania Gminie Rzeszów, „Samorząd Terytorialny” 1995, nr 12, s. 127 i n.

51 Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2001, s. 38.
52 H. Izdebski, op.cit., s. 98.
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no w formie porozumienia administracyjnego, jak i w formie umowy cywil-
noprawnej53.

Zdecydowana jednak większość przepisów regulujących umowę zlecenia 
nie może być stosowana do porozumienia (wynagrodzenie zleceniobiorcy, 
powierzenie osobie trzeciej zlecenia itd.)54.

Pomimo pewnego podobieństwa porozumienia administracyjnego do 
czynności cywilnoprawnych (swoboda podejmowania decyzji w  sprawie 
współdziałania, równość stron, brak podległości służbowej czy organiza-
cyjnej stron) zasadnicza różnica między tymi czynnościami dotyczy przed-
miotu porozumienia, jakim są sprawy z  zakresu prawa administracyjne-
go, nie zaś cywilnego55. Jeżeli wyodrębniony strukturalnie podmiot działa 
z racji dysponowania wydzieloną częścią mienia publicznego, to działa jako 
podmiot prawa cywilnego, a czynność prawna ma charakter cywilny. Na-
tomiast, gdy dany podmiot podejmuje działania związane z miejscem, któ-
re zajmuje w strukturze aparatu publicznego, działa w ramach przyznanych 
mu prawem kompetencji, jest podmiotem prawa administracyjnego56, jak 
ma to miejsce w przypadku porozumienia administracyjnego.

Z. Cieślak, zestawiając instytucję porozumienia administracyjnego 
i umowy cywilnoprawnej, formułuje następujące stwierdzenia:

 – umowa prawa cywilnego to czynność prawna dwustronna, obejmują-
ca zgodny zamiar stron, skierowana na wywołanie powstania, zmiany 
lub ustania skutków prawnych. „Stosunek prawny powstały w wyniku 
zawartego porozumienia, przede wszystkim określa w sposób ramowy 
proces harmonizowania i  wykorzystywania przez uczestników poro-
zumienia wzajemnie zmodyfikowanej aktywności w  sferze realizacji 
określonych przez zadania administracyjne celów (...)”;

 – w przypadku umowy cywilnoprawnej mamy do czynienia z przepisa-
mi materialnoprawnymi, natomiast w wypadku porozumienia admini-
stracyjnego z normami ustrojowymi;

 – (...) w odniesieniu do umowy występują z reguły zobowiązania o cha-
rakterze towarowym, które określane są przez zapisane w  normach 

53 P. Czechowski, Art. 2, [w:] P. Czechowski, A. Jaroszyński, S. Piątek, Komentarz do 
ustawy o samorządzie terytorialnym, Warszawa 1994, s. 20.

54 K. Bandarzewski, Art. 7, [w:] Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym..., s. 102.
55 B. Dolnicki, Ewolucja..., s. 52.
56 S. Biernat, Koncepcja administracyjnoprawnych działań wspólnych, „Państwo i Prawo” 

1974, nr 4, s. 104.
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prawnych konfiguracje odpowiadających dobie uprawnień i obowiąz-
ków. W  przypadku porozumienia administracyjnego jest to, wyzna-
czone przez przepisy prawne i zadania administracyjne, współdziałanie 
podjęte w celu oznaczenia projektowanej sytuacji społecznie pożądanej 
oraz określenia sposobów i środków jej urzeczywistnienia, przy czym 
wyraźnie dostrzega się ustawową dominację obowiązku działania orga-
nu administracyjnego”57.

Rozważając charakter prawny porozumienia administracyjnego, należy 
zastanowić się również, czy stanowi ono akt prawa miejscowego. W wyroku 
NSA z dnia 18 lipca 2006 r.58 czytamy, iż: „Dla kwalifikacji danego aktu jako 
aktu prawa miejscowego znaczenie decydujące ma charakter norm prawnych 
i kształtowanie przez te normy sytuacji prawnej adresatów. W przypadku 
bowiem uznania, że uchwała zawiera przynajmniej jedną normę postępowa-
nia o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, jest ona aktem prawa miej-
scowego, który zgodnie z art. 42 u.s.g. w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 usta-
wy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
podlega obowiązkowi publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym”.

Dla stwierdzenia, iż określona czynność organu jednostki samorządu te-
rytorialnego jest aktem prawa miejscowego, konieczne jest wystąpienie na-
stępujących elementów:

 – stanowi źródło prawa powszechnie obowiązującego na obszarze działa-
nia organów, które je ustanowiły59,

 – „warunkiem wejścia w życie aktu prawa miejscowego jest jego stosow-
ne ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku urzędowym, niekiedy rów-
nież dodatkowo przez obwieszczenie, a  także w  sposób zwyczajowo 
przyjęty na danym terenie lub w środkach masowego przekazu (prze-

57 Z. Cieślak, op.cit., s. 214–215.
58 Wyrok NSA z dnia 18 lipca 2006 r., sygn. akt I OSK 669/06, LEX nr 275445; „Upo-

ważnienie, zawarte w art. 5b u.s.g., do nadawania statutu określającego tryb wyboru człon-
ków młodzieżowej rady gminy oraz ustanawiania zasad jej działania, jest umocowaniem do 
wydania przepisów powszechnie obowiązujących na terenie gminy. Wydany akt adresowany 
jest do obywateli i dotyczy ich praw oraz obowiązków. Uchwała ma charakter aktu ogólne-
go, kierowanego do nieokreślonego kręgu adresatów i  wywołującego skutki prawne poza 
strukturami organizacyjnymi gmin. Akt ten posiada cechy ogólności i abstrakcyjności, któ-
re pozwalają uznać dany akt za normatywny i powszechnie obowiązujący, jest więc aktem 
prawa miejscowego” (rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody z dnia 19 stycznia 2010 r., sygn. 
akt NK.II.PK1.0911-1/10, Dz.Urz.Dolno 2010, nr 14, poz. 218).

59 D. Dąbek, Prawo miejscowe, Warszawa 2001, s. 68.
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pisy porządkowe)”60,
 – akty prawa miejscowego podlegają kontroli sprawowanej przez organy 

nadzoru i sądy administracyjne61,
 – przedmiotem aktu prawa miejscowego są normy postępowania o cha-

rakterze generalnym i abstrakcyjnym (np. przepisy porządkowe stano-
wione przez radę gminy, a w przypadku niecierpiącym zwłoki wydawa-
ne przez wójta),

 – podmiot uprawniony do stanowienia aktów prawa miejscowego to 
organ (organy), któremu taka kompetencja została przyznana w usta-
wie wprost (np. na gruncie u.s.g. wójt upoważniony jest do wydawania 
aktów prawa miejscowego jedynie w przypadku przepisów porządko-
wych oraz regulaminu organizacyjnego określającego organizację i za-
sady funkcjonowania urzędu gminy),

 – forma prawna aktu prawa miejscowego to uchwała (w przypadku orga-
nu stanowiącego gminy), zarządzenie (w przypadku organu wykonaw-
czego gminy), rozporządzenie porządkowe lub zarządzenie (w  przy-
padku wojewody).

Natomiast porozumienie pomiędzy organem administracji rządowej 
a jednostką samorządu terytorialnego:

 – to niewładcza forma działania organów administracji publicznej, 
podejmowana na podstawie upoważnienia ustawowego (zawartego 
w ustawach ustrojowych, materialnych, proceduralnych),

 – zawiera upoważnienie dla realizacji określonych zadań publicznych,
 – to forma prawna umożliwiająca transfer zadań pomiędzy organami ad-

ministracji publicznej, co skutkuje zmianą właściwości,
 – wymaga dla swojej ważności zgody rady wyrażonej w formie uchwały,
 – dochodzi do skutku poprzez złożenie oświadczeń woli zarówno organu 

wykonawczego gminy, jak i wojewody,
 – nie jest objęte obowiązkiem przedłożenia organowi nadzoru (w przeci-

wieństwie do uchwały rady podjętej w sprawie przyjęcia zadań),
 – podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym,
 – w przypadku sporów majątkowych podlega rozpatrzeniu przez sąd po-

wszechny.

60 B. Dolnicki, Art. 40, [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnic-
ki, Warszawa 2010, s. 612.

61 Ibidem, s. 613.
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Dokonawszy zestawienia wskazanych powyżej elementów, można skon-
statować, iż przypisywanie porozumieniu administracyjnemu, charakteru 
aktu prawa miejscowego zdaje się bezpodstawne62. Porozumienie nie two-
rzy bowiem norm o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, nie stanowi 
władczej formy prawnej działania (np. uchwały rady gminy ani zarządzenia 
organu wykonawczego), nie jest objęte obowiązkiem przedłożenia organowi 
nadzoru, a także nie mieści się w żadnym z wyodrębnionych przez ustawę 
o samorządzie gminnym rodzajów aktów prawa miejscowego63.

VI.

Oprócz wojewody stroną porozumienia zawartego z gminą mogą być także 
organy naczelne lub centralne administracji rządowej. W myśl art. 86 ust. 1 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym64 organ udziela-
jący licencji lub zezwolenia może powierzyć w drodze porozumienia czyn-
ności kontrolne organowi administracji publicznej lub innemu organowi 
państwowemu. Zgodnie z  art. 7 ust.  2 pkt 3 i  art. 18 ust.  1 pkt 2 ustawy 
o transporcie drogowym organem udzielającym licencji lub zezwolenia jest 
minister właściwy do spraw transportu. A zatem minister może zawrzeć po-
rozumienie z organem gminy w sprawie czynności kontrolnych; czynności 
te będą wykonywane w imieniu właściwego ministra do spraw transportu65.

W doktrynie zwraca się uwagę na możliwość zawierania przez jednost-
ki innego rodzaju porozumień, do których nie stosuje się art. 20 u.w.a.rz.w. 
W  świetle ustawy z  dnia 21 stycznia 2000  r. o  zmianie niektórych ustaw 
związanych z  funkcjonowaniem administracji publicznej organy admini-
stracji rządowej zespolonej i  niezespolonej w  drodze porozumienia z  jed-

62 Por. K. Bandarzewski, Art. 33, [w:] K. Bandarzewski, M. Chlipała, P. Chmielnicki, 
D. Dąbek, W. Kisiel, M. Mączyński, S. Płażek, Komentarz do ustawy o administracji rządowej 
w województwie, Warszawa 2007, s. 239.

63 Ustawa o samorządzie gminnym wyodrębnia trzy rodzaje aktów prawa miejscowe-
go: przepisy powszechnie obowiązujące stanowione na podstawie ustaw, przepisy ustrojowe 
oraz przepisy porządkowe. B. Dolnicki, Art. 40..., s. 612.

64 Dz.U. 2007 Nr 125, poz. 874 ze zm.
65 K. Bandarzewski, op.cit., s. 105.
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nostkami samorządu terytorialnego mogą powierzyć reprezentowanie Skar-
bu Państwa w sprawach określonych w tej ustawie66.

VII.

Dla przekazania w drodze porozumienia spraw władczych musi istnieć upo-
ważnienie ustawowe67. Przedmiotem porozumienia administracyjnego jest 
wyznaczone prawem i zadaniami współdziałanie niezależnych podmiotów 
podjęte w celu urzeczywistnienia sytuacji pożądanej68. Nie wszystkie zada-
nia z zakresu administracji rządowej mogą być przekazane gminie. Przed-
miotem porozumienia mogą być tylko te zadania, do wykonywania których 
kompetencje ma organ będący stroną porozumienia. Przekazane mogą być 
zadania objęte prawem administracyjnym materialnym (określającym za-
kres spraw, dla których właściwy do ich załatwienia jest organ administracji 
rządowej). Przedmiotem porozumienia nie może być przekazanie kompe-
tencji organu odwoławczego (wyższej instancji). Wojewoda nie może upo-
ważnić wójta do rozpatrywania odwołań od np. decyzji starosty czy marszał-
ka województwa, jeżeli właściwym organem odwoławczym byłby wojewoda. 
Naruszenie tej zasady prowadziłoby do powstania instancyjności między 
organami samorządu terytorialnego. Podkreślić należy, że żaden z obowią-
zujących przepisów procedury administracyjnej nie dopuszcza możliwości 
przekazywania właściwości instancyjnej.

Art. 8 ust. 2 u.s.g. nie stanowi również podstawy do przekazania zadań 
publicznych o charakterze cywilnym, które są wykonywane na podstawie 
czynności prawa cywilnego. Przekazane mogą być zadania publiczne o cha-
rakterze administracyjnym, do wykonywania których podejmowane są de-
cyzje administracyjne69.

Postanowienia porozumień zawieranych przez gminę i organy admini-
stracji rządowej mogą rozstrzygać w  kwestii kompetencji organu władne-
go do realizacji powierzonego zadania70. Przy realizacji zadań zleconych na 

66 B. Dolnicki, Ewolucja..., s. 50.
67 Z. Leoński, op.cit., s. 39.
68 Z. Cieślak, op.cit., s. 129–130.
69 K. Bandarzewski, Art. 6, [w:] Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym..., s. 98.
70 S. Prutis, Glosa do wyroku NSA z dnia 25 maja 1994 r., sygn. akt SA/Ka 2377/93, „Sa-

morząd terytorialny” 1995, nr 7–8, s. 131.
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podstawie porozumień wójt nie podlega wyłącznie radzie gminy (art. 30 
ust. 3 u.s.g.), lecz także organowi zlecającemu71.

Gmina, która przejęła określone zadania z zakresu administracji rządo-
wej na podstawie zawartego porozumienia, nie może scedować tych zadań na 
inne podmioty (tzn. podmioty nienależące do szeroko rozumianej struktury 
organizacyjnej gminy), chyba że zawarte porozumienie wyraźnie dopuszcza 
takie rozwiązanie72. Przytoczona wyżej teza ma również swoje umocowa-
nie w orzecznictwie. NSA w wyroku z dnia 27 września 1994 r.73 podkreślił, 
że „Art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
[obecnie ustawy o samorządzie gminnym – T. M.] wyłącza możliwość dal-
szego przekazywania zadań administracji rządowej przez gminę poza gmi-
nę, na podmioty pozostające poza szeroko rozumianą strukturą organiza-
cyjną gminy”.

Na tle powyższych rozważań rodzi się pytanie o dopuszczalność wyko-
nywania przez organy administracji rządowej zadań powierzonych gminie 
w drodze porozumienia. Zawarcie porozumienia administracyjnego powo-
duje dobrowolne wyzbycie się określonych zadań i kompetencji przez woje-
wodę na rzecz oznaczonych organów74. Przyjęcie takiego poglądu jest uza-
sadnione, ponieważ uznanie, że w  czasie obowiązywania porozumienia 
właściwi do realizacji zadań objętych takim porozumieniem są zarówno or-
gany gminy, jak i  wojewoda, prowadziłoby do powstawania „sztucznych” 
sporów kompetencyjnych.

Powierzenie przez wojewodę zadań gminie powinno być powiązane 
z przekazaniem kompetencji niezbędnych do ich realizacji – kompetencji do 
wydawania aktów indywidualnych oraz kompetencji do stanowienia aktów 

71 Por. wyrok NSA z dnia 14 października 1993 r., sygn. akt SA/Wr 1197/92, ONSA 
1995, nr 1, poz. 1: „Powierzenie organom gminy w trybie porozumienia, o jakim mowa w art. 
8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95 ze 
zm.) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej admini-
stracji ogólnej (Dz.U. Nr 21, poz. 123 ze zm.), prowadzenia spraw rozstrzyganych w drodze 
decyzji administracyjnej nie obejmuje upoważnienia do wydawania przez radę gminy wy-
tycznych, ustalających ogólne kierunki działalności w tych sprawach”.

72 Z. Leoński, Formy współdziałania w samorządzie terytorialnym, „Samorząd Teryto-
rialny” 1995, nr 4, s. 55.

73 Wyrok NSA z dnia 27 września 1994 r., sygn. akt SA/Łd 1907/94, ONSA 1995, nr 4, 
poz. 162.

74 J. Świątkiewicz, Prawo miejscowe pod rządem Konstytucji z 1997 r., „Przegląd Legisla-
cyjny” 2000, nr 1, s. 88.
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generalnych. Takie rozwiązanie zdaje się mieć racjonalne uzasadnienie, po-
nieważ zadanie i kompetencja stanowią korelat75.

Organ gminy, który rozpatruje sprawy powierzone na podstawie poro-
zumienia z  wojewodą, powinien, wydając akty administracyjne, wskazać, 
iż działa z upoważnienia wojewody. Wykonywanie zadań przez organ gmi-
ny w imieniu wojewody nie powoduje zmiany właściwości instancyjnej. De-
cyzja wydana przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w zakresie spraw 
powierzonych na podstawie porozumienia zawartego przez gminę z woje-
wodą jest decyzją wydawaną w imieniu wojewody. W takim przypadku bę-
dzie miała zastosowanie reguła zawarta w art. 17 pkt 2 k.p.a., oznaczająca, że 
organem wyższego stopnia w tych sprawach jest właściwy minister76.

VIII.

Zawarcie porozumienia dochodzi do skutku z  chwilą złożenia oświadczeń 
woli przez jego uczestników bądź od daty określonej w porozumieniu. Usta-
je natomiast z chwilą osiągnięcia celów w nim przewidzianych, z upływem 
terminu, na który zostało zawarte, w drodze wypowiedzenia przez jedną ze 
stron (w przypadku, gdy taka możliwość została przewidziana w treści po-
rozumienia), za zgodą stron porozumienia bądź na podstawie rozstrzygnięć 
wspólnego organu administracji wyższego stopnia (sytuacja taka może mieć 
miejsce tylko w odniesieniu do niektórych porozumień administracyjnych)77.

Porozumienie administracyjne, wraz ze stanowiącymi jego integralną 
część załącznikami, podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędo-
wym78. Należy uznać, iż porozumienie zawarte na podstawie art. 8 ust. 2 u.s.g. 

75 Por. D. Dąbek, Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz–Kraków 2003, 
s. 230–231.

76 Wyrok SN z dnia 13 lutego 2002 r., sygn. akt III RN 36/02, „Prokuratura i Prawo” 
2003, nr 6, s. 38.

77 Por. B. Dolnicki, Ewolucja..., s. 51 i 52; zdaniem J. Starościaka porozumienie admi-
nistracyjne ustaje w  następujących wypadkach: w  razie osiągnięcia celów porozumienia, 
na podstawie zgody wszystkich zainteresowanych, w sposób określony w porozumieniu, na 
podstawie rozstrzygnięcia wspólnego dla uczestników porozumienia organu wyższego stop-
nia. J. Starościak, Studia z teorii prawa administracyjnego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967, 
s. 75 i n.

78 E. Radziszewski, Zadania i kompetencje organów administracji publicznej po reformie 
ustrojowej państwa, Warszawa 2000, s. 147; por. art. 13 pkt 6b ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
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wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia, chyba że porozumie-
nie określi termin dłuższy79. Wydaje się, iż porozumienie administracyjne 
może być zawarte również dla wykonywania określonych zadań w określo-
nym przedziale czasowym. W takim przypadku termin jego ustania powi-
nien być ogłoszony. Powyższe zasady mają zastosowanie także w przypadku 
ustania porozumienia zawartego na czas nieokreślony, co oznacza, iż wyma-
ga ono również ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Porozumienie administracyjne stanowi niewładczą formę działania, 
a zatem wydaje się, iż wykluczona jest droga sądowa do rozstrzygania spo-
rów powstałych w związku z wykonywaniem porozumienia80. Strony poro-
zumienia powinny zawrzeć w  jego treści stosowne postanowienia, mające 
zastosowanie do okoliczności uzasadniających jego ustanie. Okolicznością 
taką może być niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie przekaza-
nych zadać publicznych. Najprostszym – jak się wydaje – rozwiązaniem ta-
kiego problemu jest zamieszczenie w porozumieniu regulacji, która pozwoli 
dokonać wypowiedzenia przez jedną ze stron w przypadku wystąpienia któ-
rejkolwiek z enumeratywnie wymienionych w niej przesłanek.

Spory majątkowe wynikłe z porozumień, o których mowa wyżej, rozpa-
truje sąd powszechny (art. 8 ust. 2b u.s.g.). Zdaniem J. M. Klimaszewskiego 
użyte w art. 8 ust. 2b określenie „spory majątkowe” jest pojęciem szerszym 
niż użyty w ustawach ustrojowych termin „środki finansowe”. Istotna jest 
również kwestia możliwości zaprzestania wykonywania przyjętych zadań 
w wypadku nieprzekazania środków finansowych na ich realizację81.

IX.

Możliwość zawierania porozumień administracyjnych została poddana kry-
tyce: E. Olejniczak-Szałowska stwierdza, że „(...) istnienie w ustawie upoważ-

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, Dz.U. 2000 Nr 62, 
poz. 718 ze zm.

79 Por. art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 68, poz. 449 ze zm.).

80 C. Martysz, Właściwość organów samorządu terytorialnego w  postępowaniu admini-
stracyjnym, Katowice 2000, s. 32–33.

81 M. J. Klimaszewski, Porozumienie administracyjne, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 
2001, nr 3, s. 155.
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nienia do powierzania zadań w drodze porozumień pomiędzy organami ad-
ministracji rządowej i samorządowej nie ma oparcia w konstytucji, narusza 
zasadę kompetencyjności oraz zasadę samodzielności samorządu w wyko-
nywaniu zadań publicznych i z tych powodów rozwiązanie to nie powinno 
być dalej utrzymywane”82.

Wydaje się jednak, że na korzyść porozumień administracyjnych prze-
mawia możliwość dostosowania realiów wykonywania określonych zadań 
do potrzeb lokalnych (ułatwienie dostępu mieszkańców), jak również prze-
mieszczenie bliżej mieszkańców niektórych zadań, a w szczególności tych, 
które – jak się zdaje – mają charakter lokalny, bez potrzeby nowelizacji ustaw.

Summary

Ordering with the self-government organs of assignments  
in light of Article 166 item 2 of the Constitution – selected problems.

In accordance with art. 166 it. 2 of the Constitution83 if it results from the justi-
fied needs of the state, an act can order the territorial government bodies to exe-
cute different public tasks. The act shall specify the manner of transmitting and 
manner of execution of the ordered tasks.

The ordered tasks can be imposed on the territorial government bodies be-
yond the act also on the basis of arrangement with the government administra-
tion body or other territorial government body.

Text regarding the administrative arrangement includes the attempt at de-
fining the notion, in particular by indicating of its significant characteristics, as 
well as comparing the administrative arrangement with municipal understand-
ing. Legal bases for administrative arrangement were indicated, as well as dis-
crepant opinions on the legal character of these arrangements presented in the 
legal literature. The subject matter of administrative arrangement is cooperation 
of independent entities ordered by the law and rules, undertaken in order to re-
alize a desirable situation. Entering into administrative arrangement shall cause 
voluntary resignation from specified tasks and competences by the voivode for 
the benefits of the specified bodies. Entrusting of tasks to the commune by the 

82 E. Olejniczak-Szałowska, Zadania własne i zlecone samorządu terytorialnego, „Samo-
rząd Terytorialny” 2000, nr 12, s. 12.

83 Constitution of the Polish Republic April 2, 1997, J.o.L. of 1997, no. 78, it. 483, as 
amended.
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voivode should be connected with transfer of competences necessary for execu-
tion of these tasks. Doubtless benefit of administrative arrangement is the possi-
bility of adjustment of realities of execution of specified tasks to the local needs 
and bringing the tasks which are the subject matter of the arrangement closer to 
the inhabitants, in particular those, which seem to be of local character.


