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I. FINANSE SAMORZĄDÓW
PRZYMUSOWE, ALE PRZEDEGZEKUCYJNE DOCHODZENIE PODATKÓW
Mimo szeregu nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 1 i wielu
nowych przepisów wykonawczych, bez zmian pozostała podstawowa zasada postępowania
egzekucyjnego, głosząca, że tytuł wykonawczy wierzyciel wystawia po doręczeniu dłużnikowi
upomnienia. Dlatego upomnienia wierzyciel wysyła nadal. Pomimo, że ogólna zasada pozostała, nie
ostały się wzory upomnień dotychczas stosowane. Wobec uchylenia rozporządzenia w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji2, przestały
obowiązywać zawarte w nim wzory upomnień. Znane nam upomnienie jednopozycyjne jak
i czteropozycyjne, nie ma już zastosowania. W związku z tym nie ma już problemu z wystawianiem
upomnień na więcej niż cztery zaległości. Przypomnę tylko, że niejedna gmina szukała odpowiedzi
na pytanie: jak wystawić upomnienie za zaległą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
obejmującą na przykład 6 miesięcy? Według obowiązujących do 20 maja 2014 roku przepisów,
upomnienie mogło odnosić się do co najwyżej czterech pozycji zaległości. Dlatego wójt wysyłając
upomnienie na zaległą opłatę śmieciową za 6 miesięcy, musiał wystawić dwa upomnienia
czteropozycyjne i tym samym pobrać dwa razy koszty upomnienia, co nie zawsze spotykało się ze
zrozumieniem u dłużników. Nieprawidłowym było wysyłanie do dłużnika upomnienia
sześciopozycyjnego, bowiem takiego nie przewidywał żaden akt prawny. Potwierdzeniem tego
stanu rzeczy może być postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie
rozstrzygające, że wadliwe wystawienie upomnienia może być podstawą zarzutu wniesionego na
podstawie art. 33 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji3.
Sms, mail i e-puap w postępowaniu wierzycieli

Dzisiaj, powyższy problem, jak i inne, przestał dla wójta istnieć. Dzisiaj, problem postępowania
wierzycieli reguluje między innymi rozporządzenie w sprawie trybu postępowania wierzycieli
należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków
egzekucyjnych4. Rozporządzenie to reguluje wcześniej nie znane zagadnienie, a mianowicie
postępowanie wierzyciela polegające na informowaniu podatnika o stanie jego zobowiązań. Paragraf
3 rozporządzenia w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy
podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, rozstrzyga, że
przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych wierzyciel
może informować zobowiązanego, w szczególności poprzez internetowy portal informacyjny,
krótką wiadomość tekstową (SMS), e-mail, telefon, fax, o terminie zapłaty należności
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619
z późn. zm.).
2
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541 z późn. zm.).
3
Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 16 września 2010 r., sygn. akt II FSK 1608/10, LEX nr 742299.
4
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności
pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz. U.
z 2014 r., poz. 656).
1
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pieniężnych lub jego upływie, wysokości należności pieniężnej, rodzaju i wysokości odsetek
z tytułu niezapłacenia należności pieniężnej w terminie oraz grożącej egzekucji administracyjnej
i mogących powstać kosztach egzekucyjnych. W praktyce, to prawo dane wierzycielom,
podatnicy odczytują jako obowiązek wójta.
O czym może informować podatnika wierzyciel? O terminie zapłaty podatku lub opłaty,
o upływie tego terminu, o wysokości należności pieniężnej, rodzaju i wysokości odsetek z tytułu
niezapłacenia należności pieniężnej w terminie oraz grożącej egzekucji administracyjnej
i mogących powstać kosztach egzekucyjnych. W jaki sposób ma informować? W każdy dostępny,
a w szczególności poprzez internetowy portal informacyjny, wiadomość SMS, e-mail, telefon,
fax. Czy przepis ten nakazuje wójtowi, na przykład przed terminem płatności IV raty podatku od
nieruchomości wysyłać do wszystkich mieszkańców gminy smsy z informacją, że 15 listopada
zbliża się termin zapłaty podatku? Nie. Przywołany wyżej przepis nie nakłada na wójta takiego
obowiązku. Przepis ten nie każe gromadzić wójtowi informacji o numerach telefonów podatników
czy ich adresach mailowych. To podatnik decyduje o tym czy w ogóle chce być powiadamiany
i o czym chce być powiadamiany. Dlatego najlepiej, jeśli to podatnika sam wyjdzie z inicjatywą
i złoży do wójta wniosek, że na przykład: chce być powiadamiany smsem na wskazany numer
telefonu o zbliżających się terminach płatności podatku od nieruchomości; albo, że chce być
powiadamiany mailem jeśli zapomni zapłacić opłaty śmieciowej; albo, żeby wójt w razie
jakichkolwiek zaległości zatelefonował do podatnika informując go o wysokości zaległości,
wysokości i rodzaju odsetek, albo o tym, że w najbliższych dniach skieruje sprawę do egzekucji
administracyjnej do naczelnika urzędu skarbowego. To podatnik ma wyrazić wolę, że chce być
o faktach tych informowany, a wójt może – co nie znaczy, że musi – się do woli podatnika
zastosować.
Patrząc jednak przez pryzmat praktyki, większość takich wniosków składanych przez
podatników spotka się z reakcją wójta zmierzającą się do zastosowania do woli podatnika. Czy
w praktyce ma to oznaczać, że na księgowych podatkowych spadnie teraz nowy obowiązek
wysyłania smsów i telefonowania do podatników z przypomnieniem o terminie płatności podatku?
Nie. Te czynności powinny „wykonywać” programy informatyczne obsługujące księgowość
podatkową. Sms wychodzący do dłużnika czy wiadomość na maila lub e-puap, winna wychodzić
z systemu informatycznego bez udziału księgowego, o co winny zadbać firmy informatyczne
piszące programy komputerowe do obsługi podatków i należności publicznoprawnych.
W tym miejscu warto też zwrócić uwagę na konieczność ustaleń wewnątrz urzędu, odnoszących
się do powyższych informacji kierowanych do podatników. Rodzi się bowiem pytanie: Jeśli wójt ma
zawiadamiać podatnika o zbliżającym się terminie płatności na przykład IV raty podatku od
nieruchomości, to kiedy, którego dnia ma to zrobić i z jaką częstotliwością te powiadomienia
powtarzać? Czy wystarczy wysłać smsa tylko raz, a może dwa razy, a może 10, a może codziennie,
aż do upływu terminu płatności? Kiedy te powiadomienia wysyłać? Czy 16 września, zaraz po
upływie terminu płatności III raty podatku od nieruchomości? Czy dopiero 14 listopada, dzień przed
terminem? A może codziennie rozpoczynając od początku roku podatkowego? Aby w gminie
zapewnić jednolite stosowanie omawianego przepisu, wójt może w zarządzeniu lub przynajmniej
poleceniu wydanym swoim pracownikom na piśmie, określić ogólne założenia, wskazówki
i terminy odnoszące się do zagadnienia powiadamiania podatników o ich zobowiązaniach.
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Upomnienia

Bez względu na to, czy wójt o zaległościach będzie podatnika informował smsem, telefonicznie,
mailem, faxem czy przez e-puap, w egzekucji administracyjnej niezmiennie na wierzycielu ciąży
obowiązek doręczenia zobowiązanemu upomnienia, przed wystawieniem tytułu wykonawczego
warunkującego, wszczęcie egzekucji administracyjnej.
Wzór upomnienia

Żaden z przepisów wykonawczych do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
nie zawiera wzoru upomnienia, tak jak to miało miejsce do 20 maja 2014 r. Brak jest bowiem
delegacji ustawowej, na mocy której Minister Finansów mógłby taki wzór w rozporządzeniu
wprowadzić. Jednak § 4 rozporządzenia w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności
pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych,
zawiera wskazówki, jakie elementy obligatoryjne, upomnienie to winno zawierać. Poprzez zapis:
wierzyciel przesyła zobowiązanemu upomnienie zawierające w szczególności, wiemy, że
upomnienie kierowane przez wierzyciela do dłużnika przed wszczęciem egzekucji administracyjnej
musi zawierać pewne obowiązkowe elementy, ale skoro katalog tych elementów nie został
zamknięty, to oprócz nich upomnienie może zawierać też inne zapisy, zwłaszcza ważne z punktu
widzenia wierzyciela. Wraz ze zmianą przepisów nastąpiła całkowita zmiana postrzegania zapisów
w upomnieniu. Do 20 maja 2014 r., wierzycielowi nie wolno było modyfikować wzoru upomnienia,
które było formularzem urzędowym. Po 20 maja 2014 r., to właśnie wierzyciel jest kreatorem
upomnienia i tylko od wierzyciela zależy jakie jeszcze elementy, poza obligatoryjnymi, znajdą
się w upomnieniu. To do wierzyciela należy nie tylko ustalenie kształtu upomnienia, ale również
grafika. Przy czym wzór upomnienia stosowanego w gminie, jak każdego innego pisma
stosowanego w postępowaniu przez organ, nie jest akceptowany, ani wprowadzany prawem
miejscowym. Na okoliczność stosowania w gminie ustalonego przez wójta wzoru upomnienia, rada
gminy nie podejmuje uchwały (jak w przypadku wzoru deklaracji), ani wójt nie zatwierdza wzoru
zarządzeniem. Wzór ten jest ustalany i funkcjonuje tak jak inne pisma w postępowaniu podatkowym
czy egzekucyjnym, na przykład jak decyzje wymiarowe, postanowienia o zarachowaniu wpłaty czy
inne pisma. A zatem co w upomnieniu musi się znaleźć?
Nazwa i adres siedziby wierzyciela. We wzorze upomnienia obowiązującym do 20 maja
2014 r. mieliśmy oznaczenie wierzyciela. Oznaczenie wierzyciela to nie to samo co nazwa i adres
siedziby wierzyciela. W oznaczeniu wierzyciela wystarczyło: Wójt Gminy X. Dzisiaj musimy
w upomnieniu zapisać jeszcze adres siedziby wierzyciela, z podaniem ulicy i miejscowości wraz
z kodem. Przy czym nazwa i adres siedziby wierzyciela mogą na upomnieniu być nadrukowane,
dopuszczalne jest również przystawienie w tym miejscu stosownej pieczątki zawierającej nazwę
i adres siedziby wierzyciela.
Data wystawienia upomnienia. Nazwa lub nazwisko i imię zobowiązanego, do którego jest
kierowane, adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz inne dane identyfikacyjne, o ile
są znane wierzycielowi. Nazwa lub nazwisko i imię zobowiązanego, do którego jest kierowane,
adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – te zapisy znały już wcześniejsze wzory upomnień.
Nowością w upomnieniu po 20 maja 2014 r. są „dane identyfikacyjne, o ile są znane
wierzycielowi”. W odniesieniu do podatnika osoby prawnej, danymi identyfikacyjnymi będzie
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NIP lub REGON. Dla osoby fizycznej może to być: data urodzenia, imiona rodziców, PESEL.
Wierzyciel podaje te dane identyfikacyjne jeśli je zna, wynikają one na przykład z ewidencji
podatkowej. Jeśli takimi danymi nie dysponuje, to w upomnieniu ich nie będzie. Uwaga! Dane
identyfikacyjne osób fizycznych to dane osobowe, chronione ustawą5. Dlatego, dane te
w upomnieniu wójt wpisuje w miejscu niedostępnym dla osób postronnych. Przykład: Wierzyciel
numeru PESEL Jana Kowalskiego nie może zapisać na przykład pod nazwiskiem podatnika, jeśli
wysyłając upomnienie będzie korzystał z tak zwanych kopert z okienkiem, to znaczy takich, na
których dane adresata widoczne są z korespondencji znajdującej się w kopercie. Takie postępowanie
doprowadziłoby do ujawnienia numeru PESEL wszystkim osobom, które kopertę z upomnieniem
będą miały w ręce, na przykład pracownikom operatora pocztowego. Działania takie są
niedopuszczalne, dlatego w tym przypadku dane identyfikacyjne podatnika wpisujemy w takim
miejscu upomnienia, aby nie miał do nich dostępu nikt poza adresatem upomnienia.
Wskazanie wysokości i rodzaju należności pieniężnej, którą należy uiścić oraz okresu,
którego dotyczy. W tym miejscu wierzyciel wskazuje: rodzaj zaległości, na przykład podatek od
nieruchomości; kwotę zaległości; okres, którego dotyczy, na przykład III rata za 2014 rok. Na
marginesie chciałabym przypomnieć, że o ile wójtowie nie mają problemu z oznaczeniem okresu
zaległości w podatkach, o tyle w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi już tak łatwo
nie jest. Przypominam zatem, że opłata śmieciowa, tak jak wskazuje na to art. 6i ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach6 jest opłatą miesięczną, dlatego w upomnieniu
wystawianym na przykład za miesiące styczeń, luty i marzec, nawet jeśli termin płatności za te
miesiące przypada na ten sam dzień (np. 15 marca), nie zapiszemy jako okresu należności: I kwartał
czy I rata. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opłatą miesięczną i jako taką
należy ją traktować. A więc w upomnieniu każdy miesiąc wykazujemy oddzielnie i od zaległości za
każdy miesiąc liczymy oddzielnie odsetki.
Wskazanie rodzaju i wysokości odsetek z tytułu niezapłacenia należności pieniężnej
w terminie naliczonych na dzień wystawienia upomnienia oraz stawki tych odsetek, według
której należy obliczyć dalsze odsetki. Takie szerokie potraktowanie zagadnienia odsetek
w upomnieniu jest nowością. Dotychczas, w pozycji odsetki wskazywaliśmy tylko termin, od
którego należy je obliczać. W obecnie obowiązującym systemie prawnym, w upomnieniu wierzyciel
wskazuje: rodzaj, wysokość odsetek i stawkę tych odsetek. W upomnieniach kierowanych
w postępowaniu przedegzekucyjnym w administracji wystąpią dwa rodzaje odsetek. W odniesieniu
do zdecydowanej większości zaległości podatkowych i publicznoprawnych, wystąpią odsetki
od zaległości podatkowych. Będzie tak w odniesieniu do odsetek od zaległego podatku
od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, grzywny nałożonej w drodze
mandatu i innych.
Natomiast w odniesieniu, na przykład do opłaty za zajęcie pasa drogowego czy opłaty za
umieszczenie urządzeń w pasie drogi, wierzyciel wskaże odsetki ustawowe. Wysokość odsetek
naliczonych na dzień wystawienia upomnienia, będzie – zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji
5
6

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399
z późn. zm.).
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podatkowej7 – zaokrąglona do pełnych złotych. W tym miejscu należy jeszcze zwrócić uwagę na
zapis art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej, który rozstrzyga, że odsetek za zwłokę nie nalicza
się jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe8 za traktowanie przesyłki
listowej jako przesyłki poleconej. Oznacza to, że odsetek do kwoty 8,70 zł się nie nalicza. Co zaś się
tyczy stawki odsetek, to Minister Finansów w rozporządzeniu w sprawie trybu postępowania
wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania
środków egzekucyjnych, wykazał się pewna niekonsekwencją. Nie jest bowiem możliwe wskazanie
stawki odsetek, według której należy obliczyć dalsze odsetki. Wierzyciel zna jedynie stawki odsetek
obowiązujące do dnia wystawienia upomnienia, włącznie z tym dniem. Nie jest możliwe podanie
stawki odsetek, które będą obowiązywały po wystawieniu upomnienia. Wierzyciel nie wie
bowiem kiedy Rada Polityki Pieniężnej zmieni stopy procentowe, co ma swoje przełożenie na
stawkę odsetek. Nawet jeśli wierzyciel śledzi posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, to nie jest
w stanie z całą pewnością stwierdzić jak będzie kształtować się w najbliższych dniach,
tygodniach miesiącach, stawka odsetek, według której należy obliczyć odsetki po wystawieniu
upomnienia. Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji zdaje się być wskazanie stawki odsetek
obowiązujących w dniu wystawienia upomnienia.
Sposób zapłaty należności pieniężnej. Jest to wskazanie w jaki sposób dłużnik może
uregulować swoją zaległość. Wierzyciel może zaproponować zapłatę zaległości w kasie urzędu
lub na rachunek bankowy gminy. Jeśli wskazujemy rachunek bankowy gminy, może być to konto
ogólne, numer rachunku dochodów gminy lub numer rachunku – konta indywidualnego
podatnika (jeśli w podatku występują tak zwane płatności masowe).
Wysokości należnych kosztów upomnienia. Wysokość kosztów upomnienia reguluje
rozporządzenie w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do
zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej9. Według tego rozporządzenia
koszty upomnienia wynoszą czterokrotną wartość opłaty dodatkowej pobieranej przez
państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska” za polecenie przesyłki
listowej. Opłata ta, od dnia 1 lutego 2014 r. wynosi 2,90 zł i wynika z Załącznika Nr 2 Cennik
usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym, do Uchwały Nr 4/2014 Zarządu
Poczty Polskiej S.A. z dnia 17 stycznia 2014 r. Skoro opłata dodatkowa wynosi dziś 2,90 zł,
a koszty upomnienia jej czterokrotną wartość, to oznacza, że koszty upomnienia wynoszą dzisiaj
2,90 zł x 4 = 11,60 zł. W tym miejscu przypomnę, że koszty upomnienia nie stanowią zapłaty,
ekwiwalentu za doręczenie upomnienia. Koszty upomnienia należy wiązać z samym
upomnieniem (wystawieniem upomnienia), a nie z przesyłką owo upomnienie zawierającą10.
Koszty upomnienia należne są z chwilą doręczenia upomnienia. Dlatego dokonanie przypisu
w systemie informatycznym kosztów upomnienia, następuje z chwilą powzięcia przez
wierzyciela informacji o doręczeniu upomnienia. Jednak brak podstawy prawnej do takiego
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529).
9
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia
skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. Nr 137,
poz. 1543).
10
Wyrok sądu apelacyjnego w Gdańsku z dnia 10 października 2012 r., sygn. akt III AUa 562/12, LEX nr 1223164.
7
8
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działania. W praktyce panuje pogląd, że koszty upomnienia przypisywane są tylko na potrzeby
sprawozdawczości (sprawozdania Rb-27S) oraz, że przypisywane są tylko koszty zapłacone.
Brak jest jednak jednoznacznej podstawy prawnej, która w sposób wyczerpujący regulowałaby tę
kwestię. W tym zakresie gminy postępują zgodnie z zaleceniami swojej regionalnej izby
obrachunkowej. Większość RIO stoi na stanowisku, że przypis kosztów upomnienia pojawi się
w systemie informatycznym (w programie) wraz z zapłatą tych kosztów.
Wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę
postępowania egzekucyjnego po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia. Wskazany
w pouczeniu termin 7 dni gwarantuje dłużnikowi, że przez ten okres wierzyciel wstrzyma się
z działaniami prowadzącymi do przymusowego wyegzekwowania zaległości. Oznacza to, że
najwcześniej 8 dnia licząc od następnego dnia po dacie doręczenia upomnienia, wójt wystawi
tytuł wykonawczy na zaległość wskazaną w upomnieniu.
Pouczenie, że w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego
powstaje obowiązek uiszczenia kosztów egzekucyjnych, które zaspokajane są w pierwszej
kolejności. Pouczenie to jest zupełną nowością w dotychczasowym postępowaniu
upominawczym. W chwili obecnej jest to jeden z warunków sine qua non istnienia upomnienia.
Dlatego pouczenie to bezwzględnie w treści upomnienia musi się znaleźć.
Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby upoważnionej do działania w imieniu
wierzyciela. Warunkiem koniecznym ważnego upomnienia jest wskazanie w nim imienia
i nazwiska, a także stanowiska służbowego osoby upoważnionej do działania w imieniu
wierzyciela. Nie jest natomiast konieczny podpis tej osoby. Zapis ten z pewnością ucieszy
urzędników pracujących w jednostkach, w których do tej pory wierzyciel przygotowywał wiele
tysięcy upomnień.
Wyżej wymienione elementy upomnienia są obowiązkowe. Wierzyciel jeśli chce, to może
zawrzeć w upomnieniu jeszcze inne informacje. Na przykład w upomnieniu kierowanym do
dłużnika, któremu wysokość odsetek wyliczono w kwocie 0,00 zł, można wskazać, że zgodnie
z Ordynacją podatkową odsetek do kwoty 8,70 zł nie pobiera się, a odsetki w przypadku
zaległości wskazanej w upomnieniu na dzień wystawienia upomnienia wynoszą 3,60 zł.
Pozostając w temacie odsetek, można w upomnieniu dłużnikowi wskazać, że Ordynacja
podatkowa nakazuje zaokrąglać kwoty odsetek do pełnych złotych, dlatego żądamy od podatnika
zamiast wyliczonej kwoty odsetek w wysokości 9,89 zł, kwotę 10,00 zł. Mimo braku obowiązku
wskazywania podstawy prawnej kierowanego do dłużnika upomnienia, wierzyciel może taką
podstawę prawną w upomnieniu zawrzeć. Może to być powołanie art. 15 § 1 ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji mówiące o tym, że egzekucja administracyjna
może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego
obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku
z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, chyba że przepisy
szczególne inaczej stanowią, i/lub § 4 rozporządzenia w sprawie trybu postępowania wierzycieli
należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków
egzekucyjnych. Tym nieobowiązkowym elementem upomnienia może być podpisanie go przez
osobę upoważnioną do działania w imieniu wierzyciela. Jeśli wierzyciel chce może też nadać
upomnieniom numery. Przypomnę, że pod rządami rozporządzenia w sprawie wykonania
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niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, warunkiem
koniecznym prawidłowego upomnienia było wskazanie numeru upomnienia, który to numer
w swojej symbolice musiał zawierać litery UP. Dzisiaj nie jest to konieczne. Dzisiaj ważne jest
również upomnienie bez numeru. Wierzycielom w codziennej pracy numery upomnień są
przydatne, dlatego jeśli wierzyciel chce, może upomnieniom nadal numery porządkowe nadawać.
Wielu spośród wierzycieli, dla usystematyzowania dokumentów w postępowaniu
przedegzekucyjnym i egzekucyjnym, będzie nadawało numery wskazane w rozporządzeniu
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych11. Stąd na wielu upomnieniach z tytułu
podatków w numerze pojawi się 3161, oznaczający prowadzenie egzekucji przez inny organ aniżeli
wierzyciel. W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której wierzyciel jest
jednocześnie organem egzekucyjnym, w numerze upomnienia pojawi się 3160.
Zmiana przepisów odnoszących się do postępowania przedegzekucyjnego zniosła obowiązek
prowadzenia ewidencji upomnień. Nie ma już podstawy prawnej prowadzenia takiej ewidencji.
Obowiązek ten istniał do 20 maja 2014 roku.
Wystawianie upomnień

Upomnienie może dotyczyć więcej niż jednej należności pieniężnej, jeżeli są one należne od
tego samego zobowiązanego. Zapis ten pozwala wierzycielowi na wystawianie upomnień zarówno
jednopozycyjnych jak i wielopozycyjnych. Wójt nie będzie miał już problemu z wystawieniem
upomnienia opłatę śmieciową za 6 miesięcy. Wystawi wówczas upomnienie dwunastopozycyjne,
bowiem w sześciu pozycjach znajdzie się sześć miesięcznych zaległości z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w następnych sześciu pozycjach znajdą się wyliczone
odsetki od tych zaległości. Podobnie w podatku od nieruchomości osób prawnych. Jeśli wójt
podatnikowi, którym jest spółka zechce wystawić jedno upomnienie za zaległości z całego roku, to
może to uczynić sporządzając upomnienie dwudziestoczteropozycyjne (dwanaście pozycji
zawierających dwanaście rat + dwanaście pozycji z odsetkami).
Przepis § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności
pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych
odnoszący się do sytuacji, w której upomnienie dotyczy więcej niż jednej należności pieniężnej,
jeżeli są one należne od tego samego zobowiązanego, można również interpretować w ten sposób,
że jeżeli dłużnikiem gminy jest Jan Kowalski, który zalega z: I ratą podatku od nieruchomości, I ratą
podatku od środków transportowych i z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi za
miesiące styczeń, luty i marzec, to wójt może Kowalskiemu wystawić jedno upomnienie, w którym
zawrze wszystkie te zobowiązania.
Skoro wójt wystawił jedno upomnienie, koszty upomnienia pobiera tylko raz. Księgowanie
tych kosztów odbywa się zaś w systemie, w którym upomnienie wygenerowano. Warunkiem
koniecznym skorzystania z tego przepisu jest istnienie różnych należności od tego samego
zobowiązanego. Nie można tego przepisu stosować na przykład w odniesieniu do zaległego
11

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
(Dz. U. Nr 14, poz. 67).
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podatku od nieruchomości i zaległej opłaty śmieciowej jeśli dłużnikami z tytułu podatku od
nieruchomości są Jan i Janina Kowalscy, a dłużnikiem z tytułu opłaty śmieciowej tylko Jan
Kowalski. Zakładam, że przepis ten będzie stosowany szczególnie w małych jednostkach, gdzie
jest jedna ewidencja podatników w odniesieniu do wszystkich podatków i należności
publicznoprawnych, gdzie księgowa zna wszystkich dłużników i może sobie na takie upomnienie
pozwolić. W jednostkach, w których organizacja pracy spowodowała, że za każdy rodzaj
należności odpowiada inny urzędnik, nie spodziewam się aby przepis ten znalazł zastosowanie.
Na szczęście ustawodawca dał wierzycielowi prawo wyboru skorzystania z tego przepisu bądź
nie. Stwierdzenie „upomnienie może dotyczyć” pozwala wierzycielowi nie stosować się do
przepisu. Skorzystanie z tego przepisu będzie też wymagało odpowiedniego dostosowania
systemów informatycznych obsługujących księgowość podatkową.
Minister Finansów w rozporządzeniu w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności
pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków
egzekucyjnych rozstrzyga również o terminie wystawiania upomnień i kwocie, od której
niezwłocznie upomnienie należy wystawić. § 5 rozporządzenia stanowi, że wierzyciel
niezwłocznie doręcza zobowiązanemu upomnienie, w przypadku gdy łączna wysokość
należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej
przekroczy wysokość dziesięciokrotności kosztów upomnienia (10 x 11,60 zł = 116,00 zł) albo
gdy okres do upływu terminu przedawnienia tej należności jest krótszy niż 6 miesięcy. Na
podstawie podanego przepisu wierzyciel wie, że upomnienie wystawia i doręcza dłużnikowi
niezwłocznie. Termin „niezwłocznie” jest pojęcie niedookreślonym, nie ma bowiem swojej
definicji legalnej w żadnym przepisie prawa. Wiemy natomiast z orzecznictwa, że niezwłocznie
oznacza to samo co bez zbędnej zwłoki. Termin niezwłocznie liczymy od dnia, w którym łączna
wysokość należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie należności
pieniężnej przekroczy wysokość dziesięciokrotności kosztów upomnienia. W chwili obecnej
dziesięciokrotna wysokość kosztów upomnienia wynosi 116,00 zł.
Przykład:

I rata podatku od nieruchomości należnego od Jana Kowalskiego, w dniu powstania zaległości, to jest
16 marca, wynosi 117,00 zł. Przekracza wysokość dziesięciokrotności kosztów upomnienia. Dlatego wójt
upomnienie na tą zaległość winien wystosować niezwłocznie, to jest najlepiej w terminie między 16 marca
a 22 marca.
Przykład:

I rata podatku od nieruchomości należnego od Jana Kowalskiego, w dniu powstania zaległości, to jest
16 marca, wynosi 115,00 zł. Nie przekracza wysokość dziesięciokrotności kosztów upomnienia. Do
29 kwietnia odsetki nie przekroczą kwoty 8,70 zł. 30 kwietnia odsetki te wyniosą 8,70 zł. Łączna kwota
zaległości wraz z odsetkami w dniu 30 kwietnia wyniesie 123,70 zł, co przekracza wysokość
dziesięciokrotności kosztów upomnienia. Dlatego wójt upomnienie na tą zaległość winien wystosować
niezwłocznie, to jest najlepiej w terminie między 30 kwietnia a 6 maja.

Omawiany § 5 rozporządzenia oznacza, że wierzyciel, po osiągnięciu wskazanej kwoty
zaległości podatnika, nie może zwlekać z wysłaniem upomnienia. Nie jest w tym momencie
ważne, że wójt wydał zarządzenie, w którym zezwala swoim służbom finansowym wysyłać
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upomnienia na przykład po zakończeniu półrocza. Jeśli zaległość podatnika wraz z odsetkami
przekroczy kwotę 116,00 zł, wierzyciel z upomnieniem nie czeka do zakończenia półrocza, tylko
wysyła upomnienie niezwłocznie. Przypominam w tym miejscu, że zarządzenie wójta nie może
być w sprzeczności z rozporządzeniem. A jeśli tak jest, to zastosowanie ma rozporządzenie
ministra a nie zarządzenie wójta.
Przykład:

I rata podatku od nieruchomości należnego od Jana Kowalskiego, w dniu powstania zaległości, to jest
16 marca, wynosi 60,00 zł. Nie przekracza wysokość dziesięciokrotności kosztów upomnienia. Dnia
15 maja minął termin płatności II raty podatku od nieruchomości w kwocie 60,00 zł, należnej od Jana
Kowalskiego, której podatnik również nie zapłacił. 16 maja łączna zaległość wynosi 120,00 zł (kwoty
zaległości zbyt małe, dlatego nie powstały odsetki), co przekracza wysokość dziesięciokrotności kosztów
upomnienia. Dlatego wójt upomnienie na te zaległości winien wystosować niezwłocznie, to jest najlepiej
w terminie między 16 maja a 22 maja.

Czy zapis § 5 rozporządzenia w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności
pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych
który stanowi, że wierzyciel niezwłocznie doręcza zobowiązanemu upomnienie, w przypadku gdy
łączna wysokość należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie
należności pieniężnej przekroczy wysokość dziesięciokrotności kosztów upomnienia albo gdy okres
do upływu terminu przedawnienia tej należności jest krótszy niż 6 miesięcy, nie pozwala na
wysłanie upomnienia na zaległość, która nie przekracza 116,00 zł? Nie. Wierzyciel ma prawo
wystawić upomnienie na każdą zaległość. Natomiast obowiązkiem wierzyciela jest niezwłoczne
wystawienie upomnienia w sytuacji, gdy łączna wysokość należności pieniężnych wraz
z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej przekroczy wysokość
dziesięciokrotności kosztów upomnienia.
W tym miejscu jeszcze pragnę zwrócić uwagę na zapis „gdy łączna wysokość należności
pieniężnych” w kontekście omawianego wyżej § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie trybu
postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających
do zastosowania środków egzekucyjnych na mocy którego upomnienie może dotyczyć więcej niż
jednej należności pieniężnej, jeżeli są one należne od tego samego zobowiązanego. Interpretacja
tych dwóch przepisów wspólnie może prowadzić na przykład do wielu nadużyć, a co za tym idzie
do stawiania zarzutów w postępowaniu kontrolnym organów kontrolujących jednostki samorządu
terytorialnego.
Przykład:

I rata podatku od nieruchomości należnego od Jana Kowalskiego, w dniu powstania zaległości, to jest
16 marca, wynosi 57,00 zł. Nie przekracza wysokości dziesięciokrotności kosztów upomnienia. Dlatego
urzędnik reprezentujący wójta w zakresie podatku od nieruchomości upomnienia na tę zaległość w dacie
16 marca nie wystosował. Ale Jan Kowalski względem tej samej gminy zalega z opłatą śmieciową za
styczeń 30,00 zł, za luty 30,00 zł i za marzec 30,00 zł. Łączna zaległość 90,00 zł. Nie przekracza wysokości
dziesięciokrotności kosztów upomnienia. Dlatego urzędnik reprezentujący wójta w zakresie opłaty
śmieciowej upomnienia na tę zaległość w dacie 16 marca nie wystosował. A przecież 16 marca łączna
wysokość należności pieniężnych wraz z odsetkami od tego samego zobowiązanego Jana Kowalskiego
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wyniosła 147,00 zł (57,00 zł + 90,00 zł). Oznacza to, że wójt winien niezwłocznie po upływie 15 marca
wystosować do Jana Kowalskiego upomnienie.

Reasumując: Pomimo zdawałoby się przyzwolenia ustawodawcy na niewysyłanie upomnień na
zaległości nieprzekraczające 116,00 zł, w praktyce łatwo temu przepisowi uchybić. Dlatego
najlepszą odpowiedzią na pytanie od jakiej kwoty wysyłać upomnienia jest odpowiedź: od każdej
kwoty i to niezwłocznie. Nie uchybimy wówczas żadnemu przepisowi.
Innym przypadkiem niezwłocznego wystawienia upomnienia jest upływ terminu przedawnienia.
Zapis § 5 rozporządzenia w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy
podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych który stanowi też,
że wierzyciel niezwłocznie doręcza zobowiązanemu upomnienie, w przypadku gdy okres do upływu
terminu przedawnienia tej należności jest krótszy niż 6 miesięcy.
Przykład:

Spółka zalega z X ratą podatku od nieruchomości za 2009 rok. Do tej pory nie nastąpiły żadne
okoliczności powodujące zawieszenie lub przerwę biegu terminu przedawnienia. Dlatego zaległość ta
ulegnie przedawnieniu z upływem 31 grudnia 2014 roku. W tym wypadku wójt wysyła upomnienie
niezwłocznie po 1 lipca 2014 roku, kiedy to okres do upływu terminu przedawnienia tej należności będzie
krótszy niż 6 miesięcy.
Koszty upomnienia

Koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i są pobierane na rzecz wierzyciela. Jeżeli
wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym, koszty upomnienia są pobierane na rzecz
komórki organizacyjnej wierzyciela, do której zadań należy prowadzenie egzekucji. W gminach
taka sytuacja ma miejsce w odniesieniu do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia
upomnienia. Koszty upomnienia podlegają ściągnięciu w trybie określonym dla kosztów
egzekucyjnych.
Doręczanie upomnień

Zgodnie z art. 18 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, do postępowania
egzekucyjnego, w tym przedegzekucyjnego, zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania
administracyjnego12.
Żeby uznać upomnienie za doręczone muszą zostać spełnione przesłanki zawarte w Kodeksie
postępowania administracyjnego. Pierwsza z nich odnosi się do doręczania upomnień za
pokwitowaniem odbioru. Niedopuszczalne jest wysyłanie upomnień zwykłym listem. Wierzyciel
wysyła upomnienia przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Upomnienia może doręczać operator pocztowy w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe,
pracownicy urzędu lub przez inne upoważnione osoby lub organy. To nie musi być tylko Poczta
Polska S.A., operatorem pocztowym może być każdy operator świadczący usługi pocztowe na
rynku publicznym. Pracownik urzędu – czy to musi być pracownik na stanowisku gońca lub
doręczyciela? Nie. Doręczenie upomnień może być dokonane przez każdego urzędnika
12

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267
z późn. zm.).
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zatrudnionego w danym urzędzie na umowę o pracę. Nie jest przy tym ważne czy pracownik ten
podpisał umowę o pracę na czas określony czy nieokreślony, czy posiada umowę na cały etat czy
ułamek etatu. Ważne, aby legitymował się umową o pracę. Doręczenia upomnień nie może
dokonywać praktykant, stażysta czy osoba zatrudniona na inną umowę niż umowa o pracę, na
przykład na umowę zlecenia czy umowę o dzieło. Takie osoby nie spełniają definicji pracownika
urzędu. Doręczeniem upomnień mogą też zajmować się inne upoważnione osoby lub organy.
W przepisach brak jest umocowania dla doręczania upomnień przez sołtysów czy radnych. Zgodnie
z orzecznictwem sądów administracyjnych13, przepisy art. 39 i następne Kodeksu postępowania
administracyjnego, regulujące kwestie doręczeń w postępowaniu administracyjnym, nie mają
charakteru uznaniowego. Są to przepisy bezwzględnie obowiązujące, które nie pozostawiają
organom administracji żadnego „luzu decyzyjnego”. Jako inne upoważnione osoby ustawodawca
dopuszcza osoby upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa. Z możliwości doręczenia
przez inne upoważnione osoby należy korzystać bardzo ostrożnie. O ile w Ordynacji podatkowej,
w odniesieniu do decyzji, nakazów płatniczych, w sytuacji gdy organem podatkowym jest wójt,
burmistrz, prezydent miasta, sołtys może doręczać przesyłki, o tyle takiego umocowania nie ma
w Kodeksie postępowania administracyjnego dla doręczania upomnień.
Jeżeli podatnik ustanowił pełnomocnika, to doręczenie następuje do rąk pełnomocnika. Przed
wysłaniem upomnienia ważne jest, aby wierzyciel sprawdził zakres pełnomocnictwa. Czy wskazany
pełnomocnik ma umocowanie do odbioru korespondencji z zakresu postępowania
przedegzekucyjnego? Zdarza się bowiem, że podatnik udzielił pełnomocnictwa osobie, która miała
go reprezentować na przykład w postępowaniu odwoławczym (pełnomocnictwo szczególne), a więc
udzielił pełnomocnictwa do konkretnej sprawy. W takim wypadku wierzyciel nie ma prawa
doręczać upomnienia pełnomocnikowi. Gdy wójt ma już pewność, że pełnomocnik ma umocowanie
do odbioru upomnienia, to podstawowy błąd, który można spotkać w gminach, to wystawienie
upomnienia na pełnomocnika. Dłużnikiem gminy jest podatnik a nie pełnomocnik, dlatego takie
działanie jest nieprawidłowe. Prawidłowo wystawiamy upomnienie na dłużnika (podatnika)
reprezentowanego przez pełnomocnika. Przykładowy zapis na upomnieniu: „Dłużnik Jan Kowalski
reprezentowany przez Adwokata Andrzeja Nowaka, Kancelaria Prawna, ul. ….”. Upomnienie takie
wysyłamy pełnomocnikowi, nie wysyłamy, nie doręczamy dłużnikowi.
Jeżeli dłużnikiem jest osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona, to upomnienie
wystawiamy na małoletniego dłużnika, a kierujemy do przedstawiciela reprezentującego
małoletniego, którym najczęściej jest przedstawiciel ustawowy w osobie jednego lub obojga
rodziców. Wówczas wierzyciel upomnienie doręcza temu rodzicowi. Nie jest właściwe
wystawienie upomnienia na rodzica dłużnika małoletniego czy ubezwłasnowolnionego.
Zgodnie z art. 40 § 4 i § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, zobowiązany
zamieszkały za granicą lub mający siedzibę poza granicami Polski, jeżeli nie ustanowił
pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązany wskazać w kraju
pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji
elektronicznej. To nie musi być pełnomocnictwo notarialne. Podatnik może przyjść do urzędu
i przed urzędnikiem podpisać pełnomocnictwo, udzielić pełnomocnictwa na przykład bliskiej czy
13

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 17 października 2007 r., sygn. akt II SA/Kr 531/06 (LEX nr 496320).
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zaprzyjaźnionej osobie zamieszkałej w Polsce. Pełnomocnikiem nie musi być prawnik czy
kancelaria prawna. Pełnomocnikiem do spraw doręczeń może być ktoś z rodziny podatnika.
Jednak pełnomocnictwo musi być wyrażone na piśmie, nie może być ono domyślne. W razie
niewskazania pełnomocnika do spraw doręczeń przeznaczone dla tego dłużnika upomnienie
pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Wówczas wydrukowane upomnienie
pozostawiamy w aktach sprawy jako doręczone. Zanim to się jednak stanie Kodeks postępowania
administracyjnego wymaga, aby o regulacji tej podatnika pouczyć przy pierwszym doręczeniu.
Powstaje pytania: jak poinformować podatnika, który mieszka poza granicami kraju o obowiązku
ustanowienia pełnomocnika do doręczania upomnień? W praktyce najlepszym rozwiązaniem jest
na przykład wprowadzenie pouczenia do wszystkich pism jakie do podatników wysyłamy
(postanowień, wezwań, decyzji, zawiadomień, upomnień itp.), o treści: „Zobowiązany
wyjeżdżający poza granice kraju z zamiarem zamieszkania lub zobowiązany zamieszkały za
granicą lub mający siedzibę poza granicami Polski, ma obowiązek ustanowić w kraju
pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do spraw doręczeń
przeznaczone dla podatnika pismo (w tym upomnienie) organ pozostawi w aktach sprawy ze
skutkiem doręczenia.”.
Najlepszym rozwiązaniem jest jeżeli odbiór upomnienia pokwituje osobiście sam dłużnik.
Jednak w praktyce nie zawsze, a nawet często tych najlepszych rozwiązań brakuje. Na zwrotkach
upomnień, które wracają do wierzyciela znajdujemy pokwitowanie odbioru upomnienia
dokonane przez domownika, sąsiada lub dozorcę domu naszego dłużnika. Takie upomnienie
uznajemy za doręczone, ale tylko pod warunkiem, że osoba która pokwitowała odbiór
upomnienia jest dorosłym domownikiem naszego dłużnika, jego sąsiadem lub dozorcą domu
i podjęła się oddania upomnienia adresatowi. W tym miejscu, w praktyce pojawia się problem
druków zwrotnych potwierdzeń odbioru pisma, stosowanych przez wierzycieli. Wójt musi
zwrócić uwagę, aby druki zwrotnych potwierdzeń odbioru pisma stosowane w korespondencji
urzędowej pozwalały na uznanie tzw. doręczenia zastępczego. Najlepiej jeśli formularze te będą
miały nadrukowane różne dopuszczalne przepisami prawa możliwości doręczeń, możliwe do
wybrania i zaznaczenia przez doręczyciela.
Jeśli zatem doręczamy upomnienie dorosłemu domownikowi, który zobowiązał się oddać
upomnienie adresatowi, to fakt ten musi być zapisany na zwrotce upomnienia. Najlepszym
rozwiązaniem będzie możliwość zaznaczenia odpowiedniej opcji na zwrotce przez doręczyciela.
W podanym przykładzie będzie to zaznaczenie: „przesyłkę doręczyłem dorosłemu
domownikowi, który zobowiązał się oddać ją adresatowi”. Jeżeli takiego dopisku na zwrotce nie
ma, a jest podpis dorosłego domownika, to bez jego zobowiązania oddania przesyłki adresatowi,
doręczenie jest nieważne. Takiego upomnienia nie można uznać za doręczone.
Jeżeli wraca upomnienie awizowane, to uznajemy je za doręczone z upływem 14 dni od
pierwszego awizo. Art. 44 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, że awizować
upomnienie może zarówno operator pocztowy jak i pracownik organu administracji.
W przypadku awizowania przesyłki przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo
pocztowe, operator ten przechowuje upomnienie przez okres 14 dni w swojej placówce
pocztowej. W przypadku doręczania pisma przez pracownika urzędu lub upoważnioną osobę lub
organ, upomnienie składa się na okres 14 dni w urzędzie właściwej gminy (miasta).
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Zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w terminie
7 dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce
pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego
pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym
miejscu przy wejściu na posesję adresata. W przypadku niepodjęcia przesyłki we wskazanym
terminie 7 dni, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru upomnienia
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty pierwszego zawiadomienia. Doręczenie upomnienia
uważa się za dokonane z upływem czternastego dnia od pierwszego awizo, a pismo pozostawia
się w aktach sprawy.
Jeżeli podatnik odmawia przyjęcia upomnienia, to w dacie odmowy uznajemy upomnienie
za doręczone.
Jeżeli wraca upomnienie z informacją adresat wyprowadził się, to zgodnie z art. 41 § 2
Kodeksu postępowania administracyjnego upomnienie można uznać za doręczone. Jednak
problem może do nas wrócić w przypadku przystąpienia do egzekucji administracyjnej. Bowiem
w tytule wykonawczym wierzyciel winien wskazać aktualny adres zamieszkania dłużnika. Tak
więc mimo zaniechania przez podatnika obowiązku zawiadomienia wójta o każdej zmianie jego
adresu zamieszkania, wierzyciel będzie musiał do celów egzekucji administracyjnej nowy adres
zamieszkania dłużnika ustalić.
Jeżeli wraca upomnienie z adnotacją adresat nie żyje, takie upomnienie bezwzględnie
uznajemy za nie doręczone. Za zaległości zmarłego odpowiadają jego spadkobiercy. W takim
przypadku wójt powinien przeprowadzić postępowanie zmierzające do przeniesienia
odpowiedzialności za zaległości zmarłego podatnika na jego spadkobierców. Odsetki za zwłokę
od zaległości podatkowych spadkodawcy naliczane są do dnia otwarcia spadku, tj. do dnia
śmierci spadkodawcy. Jeżeli spadkobierca nie dotrzyma terminu zapłaty (14 dni od daty
doręczenia decyzji o odpowiedzialności podatkowej spadkobiercy), odsetki za zwłokę naliczane
są nadal. Przykład: Podatnik zmarł 1 listopada 2014 r. Pozostawił na koncie podatkowym
zaległości z tytułu III i IV raty podatku od nieruchomości za 2014 r. Za zaległości III i IV raty
2014 roku organ orzeka w drodze decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności podatkowej za
zaległości spadkodawcy na jego spadkobierców. W decyzji oprócz zaległego podatku z tytułu III
i IV raty 2014 roku określone są odsetki za zwłokę należne do zapłaty. Odsetki te obliczone są na
dzień otwarcia spadku, tj. 1 listopada 2014 roku. Nie jest istotne czy spadkobierca zapłaci
pierwszego czy czternastego dnia licząc od daty doręczenia decyzji o przeniesieniu
odpowiedzialności podatkowej za zaległości spadkodawcy na jego spadkobierców. W tym
okresie odsetki nie ulegną zmianie. Jeśli spadkobierca nie dotrzyma terminu płatności, 14 dni od
daty doręczenia decyzji o odpowiedzialności podatkowej spadkobiercy, wówczas odsetki
naliczane będą dalej, od 15 dnia po dacie doręczenia decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności
podatkowej za zaległości spadkodawcy na jego spadkobierców, do dnia zapłaty włącznie. Inaczej
rzecz ujmując, odsetki od zaległości podatkowych pozostawionych przez spadkodawców nalicza się
od pierwotnych terminów płatności, z wyłączeniem okresu od dnia otwarcia spadku (dnia śmierci
spadkodawcy) do upływu 14 dnia od daty doręczenia decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności
podatkowej za zaległości spadkodawcy na jego spadkobierców. Po upływie terminu płatności
zaległości spadkodawcy (po upływie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o przeniesieniu
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odpowiedzialności podatkowej za zaległości spadkodawcy na jego spadkobierców), w przypadku
nie uregulowania zaległości, organ podatkowy wystawia spadkobiercy upomnienie. A w razie nie
uregulowania zaległości wskazanej w upomnieniu w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia
upomnienia, wierzyciel wystawia tytuł wykonawczy na spadkobiercę. W tym miejscu należy
zwrócić uwagę na sytuację odpowiedzialności za zaległości spadkodawcy w przypadku
dziedziczenia przez więcej niż jedną osobę. Jeżeli spadek nabędą 3 osoby, w udziałach po 1/3
każda, to każda z tych osób odpowiada za całą zaległość. Brak podstaw prawnych do dzielenia
zaległości na trzy osoby lub na udziały. Przykład: Podatnik pozostawił zaległość 900,00 zł.
Spadek odziedziczyło 3 synów, każdy po 1/3. W decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności
podatkowej za zaległości spadkodawcy na jego spadkobierców określamy wysokość zobowiązań
900,00 zł, a decyzję doręczamy każdemu ze spadkobierców. W ten sposób zrodzi się
odpowiedzialność solidarna spadkobierców za zobowiązania spadkodawcy. Dalece niewłaściwe
jest dzielenie zobowiązania na 3 i wystawianie decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności
podatkowej za zaległości spadkodawcy na jego spadkobierców w wysokości po 300,00 zł dla
każdego spadkobiercy. Decyzja organu podatkowego o odpowiedzialności spadkobierców
stanowi w swojej istocie decyzję unormowaną w art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, co
oznacza, że zobowiązanie spadkobiercy powstaje z dniem doręczenia decyzji organu
podatkowego ustalającej jej wysokość. Dopóki takie decyzje nie zostaną wydane nie można
mówić o odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania spadkodawcy14. Oznacza to, że
przed doręczeniem decyzji o odpowiedzialności spadkobiercy za zobowiązania spadkodawcy,
temu pierwszemu nie można udzielać ulg w spłacie zobowiązań, np. umorzenia zaległości czy
rozłożenia na raty lub odroczenia terminu spłaty zobowiązania, co przysługuje mu na mocy
art. 67c § 2 Ordynacji podatkowej, jednak dopiero po doręczeniu decyzji o odpowiedzialności
spadkobiercy za zobowiązania spadkodawcy.
Organ podatkowy winien również pamiętać, że spadkobierca, wobec którego orzeczono
o odpowiedzialności za zaległości podatkowe spadkodawcy odpowiada za podatki cudze. Nie
staje się podatnikiem podatku wynikającego z zobowiązania ciążącego na spadkodawcy15.
Do odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania spadkodawcy stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego16 o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi
spadkowe. Spadkobierca może przyjąć spadek wprost, wówczas odpowiada za wszystkie
zobowiązania spadkodawcy, niezależnie od dziedziczonego majątku. Oznacza to, że wierzyciel
może przenieść na spadkobierców wszystkie zaległości, o których rozstrzyga art. 98 § 2
Ordynacji podatkowej, to znaczy: zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę od zaległości
podatkowych spadkodawcy, pobrane, a niewpłacone podatki z tytułu sprawowanej przez
spadkodawcę funkcji inkasenta, opłatę prolongacyjną, koszty postępowania podatkowego, koszty
upomnienia i koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec spadkodawcy powstałe
do dnia otwarcia spadku.
Spadkobierca może też przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, wówczas odpowiada
za zobowiązania do wysokości odziedziczonego majątku. W prawie polskim z dobrodziejstwem
14

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 21.09.2010 r., sygn. akt I SA/Po 195/10 (LEX nr 749856).
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 22.04.2011 r., sygn. akt II FSK 2203/09 (LEX nr 992284).
16
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).
15
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inwentarza dziedziczą zawsze: osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych, a więc
m.in. osoby małoletnie w dniu otwarcia spadku oraz gmina (w przypadku braku spadkobierców).
Zgodnie z art. 1023 Kodeksu cywilnego, Skarb Państwa ani gmina nie mogą odrzucić spadku,
który im przypadł z mocy ustawy. Spadek ten uważa się za przyjęty z dobrodziejstwem
inwentarza. Przy czym organy podatkowe nie mogą w trakcie postępowania podatkowego
modyfikować zasad odpowiedzialności za długi spadkowe określonej w Kodeksie cywilnym
i samodzielnie ustalać składu majątku spadkowego, określać wielkość udziałów poszczególnych
spadkobierców w tym majątku inaczej niż wynikało to z wydanego w sprawie postanowienia
sądu o stwierdzeniu nabycia spadku17. Aby spadkobierca odpowiadał za długi spadkowe, zaległe
podatki z dobrodziejstwem inwentarza, czyli do wysokości odziedziczonych aktywów majątku,
musi legitymować się tzw. spisem inwentarza, czyli stwierdzonym sądownie spisem aktywów
i pasywów masy spadkowej. Podkreślić należy, że spis inwentarza ma być dokonany sądownie.
Protokół komornika o spisie inwentarza spadku nie ma mocy wiążącej dla organów
podatkowych, stanowi jedynie dokument urzędowy w rozumieniu art. 194 § 1 Ordynacji
podatkowej, który podlega ocenie w toku postępowania podatkowego na podstawie art. 191
Ordynacji podatkowej18. W sytuacji gdy spadkobierca nabywa spadek z dobrodziejstwem
inwentarza i wiadomo jest, że istnieją inne długi niż zaległości podatkowe [wynikać to powinno
ze spisu inwentarza] organ podatkowy nie powinien zobowiązywać do wpłaty całej kwoty
stanowiącej wartość czynnego spadku, lecz poprzestać na orzeczeniu o zakresie
odpowiedzialności spadkobiercy za zobowiązania podatkowe spadkodawcy19. W dziedziczeniu
z dobrodziejstwem inwentarza może się okazać, że długi spadku są równe wartości stanu
czynnego spadku lub go przewyższają. Szczególnie ta ostatnia sytuacja wprawdzie do
przysporzenia nie prowadzi, ale nie powoduje żadnego uszczuplenia majątkowego. Bowiem na
przykład: jeśli spadkobierca, który nabył spadek o wartości 100 000,00 zł, zaspokoił już
wierzycieli do wartości wierzytelności 60 000,00 zł, a zaległy podatek wraz z odsetkami
i kosztami upomnień i egzekucji na rzecz gminy wynosi 50 000,00 zł, to nie można wydać
decyzji o odpowiedzialności spadkodawcy za 50 000,00 zł lecz za 40 000,00 zł (100 000,00 zł –
60 000,00 zł = 40 000,00 zł).
Spadkobierca może też odrzucić spadek, wówczas nie odpowiada za żadne zobowiązania
spadkodawcy. W prawie polskim oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku spadkobierca
może złożyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swojego
powołania. W praktyce najczęściej dniem tym jest dzień śmierci spadkodawcy. Zgodnie z art. 1020
Kodeksu cywilnego, spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony z dziedziczenia, tak
jakby nie dożył otwarcia spadku.
Jeżeli wraca upomnienie z adnotacją „adresat nieznany”, to upomnienia tego nie można
uznać za doręczone. Wówczas wierzyciel winien dołożyć wszelkiej staranności, aby ustalić
miejsce pobytu zobowiązanego. Może to uczynić różnymi sposobami. Jednym z nich jest
informacja z ewidencji ludności gminy, zwłaszcza jeśli dłużnik był dotychczas mieszkańcem
gminy, wówczas wymeldowując się musiał podać nowy adres zamieszkania lub jeśli tym
17

Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 19.05.2010 r., sygn. akt I SA/Sz 183/10 (LEX nr 673529).
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 27.01.2006 r., sygn. akt I FSK 567/05 (LEX nr 176978).
19
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 13.05.2009 r., sygn. akt III SA/Wa 3444/08 (LEX nr 534608).
18
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mieszkańcem nie był, a zameldował się właśnie w gminie, to kierujemy upomnienie pod jego
nowy adres pobytu. Jeśli jednak w ewidencji ludności nie ma śladu po naszym podatniku, to wójt
powinien pofatygować się pod adres na przykład przedmiotu opodatkowania. Może się zdarzyć
bowiem, że podatnik podatku od nieruchomości właśnie zamieszkał w nieruchomości, której jest
właścicielem. Jeśli pod adresem opodatkowanej nieruchomości wierzyciel podatnika nie zastanie,
to o informację o aktualnym adresie zamieszkania podatnika można poprosić jego sąsiadów,
sąsiadów opodatkowanej nieruchomości czy sołtysa. Jeśli i te osoby nie wiedzą gdzie dłużnika
można znaleźć, to przed ostatecznym rozwiązaniem pozostaje – jeszcze przez kilka miesięcy –
wójtowi sięgnięcie do informacji ze zbioru PESEL, do którego dostęp ma wojewoda.
Wojewoda na podstawie ewidencji PESEL może ustalić czy nasz dłużnik gdzieś w kraju się
nie zameldował na pobyt czasowy lub stały. Jeżeli za pośrednictwem wojewody uda się ustalić
ten adres, to wysyłamy upomnienie pod nowy adres dłużnika. Jeśli również wojewodzie nie
udało się adresu podatnika wskazać, pozostaje wierzycielowi wystąpienie do sądu rejonowego
o ustanowienie przedstawiciela do spraw doręczeń dla osoby nieobecnej. Na mocy art. 34 § 1
Kodeksu postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej wystąpi do sądu
z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności
prawnych, o ile przedstawiciel nie został już wyznaczony. Jednocześnie we wniosku tym warto
powołać art. 138 § 1 Ordynacji podatkowej, na mocy którego organ podatkowy występuje do
sądu z wnioskiem o wyznaczenie kuratora dla osoby niezdolnej do czynności prawnych lub
osoby nieobecnej, jeżeli kurator nie został już wyznaczony. Tak czy inaczej, wójt składa do sądu
rejonowego według ostatniego miejsca zamieszkania dłużnika wniosek o wyznaczenie
przedstawiciela (kuratora) dla osoby nieobecnej.
W praktyce najlepiej w takim wniosku od razu wskazać kandydata na takiego przedstawiciela
(kuratora). Kandydatem tym winna być osoba ciesząca się zaufaniem społecznym. Czy może to
być sam wójt? Teoretycznie może, ale w sytuacji gdy nawet po latach podatnik będzie chciał
obalić decyzje, które w jego imieniu odbierał wójt w roli przedstawiciela (kuratora) osoby
nieobecnej, będzie mógł to zrobić w bardzo prosty sposób. Wystarczy, że przed organem
odwoławczym podatnik zawnioskuje o stwierdzenie nieważności decyzji, bo nie mogła go dobrze
reprezentować osoba, która jednocześnie była nadawcą wszelkich pism w postępowaniu
podatkowym i egzekucyjnym i przedstawicielem adresata. Taki sam zarzut może usłyszeć
urzędnik, podwładny wójta ustanowiony przedstawicielem (kuratorem) dla nieobecnego
podatnika. Dlatego lepiej jako kandydata na przedstawiciela (kuratora) wskazywać inne osoby
cieszące się w gminie zaufaniem społeczeństwa, na przykład radnych. Oczywiście wskazanie
kandydata na przedstawiciela (kuratora) musi się odbyć za zgodą tegoż kandydata. A co jeśli wójt
kandydata nie wskaże? Wówczas sąd powołuje na przedstawiciela (kandydata) osoby nieobecnej
jednego spośród swoich kuratorów. Jak pokazuje praktyka rozpatrzenie wniosku wójta trwa
wówczas dłużej, bo kuratorzy sądowi obłożeni są ogromem pracy i skierowanie ich do kolejnego
zadania jakim jest rola przedstawiciela (kuratora) dla osoby nieobecnej musi potrwać. Jeśli sąd
powoła na przedstawiciela kuratora sądowego, to wójt winien pamiętać o zapłacie w tym
przypadku kosztów sądowych za sprawowanie takiej funkcji przez kuratora sądowego. Jeśli
przedstawicielem (kuratorem) dla osoby nieobecnej jest kandydat wójta, wówczas najczęściej
pełni on tę rolę społecznie, bez ponoszenia przez gminę kosztów.
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Nie ma też i nigdy nie było podstaw prawnych do wielokrotnego wysyłania upomnienia na
tę samą zaległość. Niestety zdarza się w jednostkach, że wójt wysyła po kilka upomnień na tę
samą ratę podatku. Mało, że ustawodawca nie zezwala na takie działania, to orzecznictwo
wyraźnie ich zabrania. Upomnienie nie następuje w ramach postępowania egzekucyjnego. To
czynności wierzyciela poprzedzające samo wszczęcie postępowania egzekucyjnego, do którego
dochodzi z reguły z chwilą doręczenia tytułu wykonawczego (art. 32 ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji). Jeżeli w danym przedmiocie uprawniającym do egzekucji
administracyjnej w stosunku do określonego, niezmienianego następnie podmiotu, na podstawie
art. 15 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przesłane i doręczone zostanie
upomnienie, brak jest podstaw do występowania przez wierzyciela z kolejnymi upomnieniami,
także w przypadkach ponownego wszczynania postępowania egzekucyjnego w tym samym
obszarze20.
Zarachowanie wpłaty po doręczeniu upomnienia

Koszty upomnienia należne są wierzycielowi z chwilą doręczenia upomnienia.
Jeżeli podatnik najpierw zapłacił zaległość, a dopiero po tej czynności odebrał upomnienie,
wówczas koszty upomnienia są nienależne.
Jeżeli podatnik najpierw odebrał upomnienia, a dopiero po tym płacił zaległość,
wierzycielowi należą się koszty upomnienia. W praktyce najtrudniej ustalić co było pierwsze jeśli
na dowodzie wpłaty i potwierdzeniu odbioru upomnienia jest taka sama data. Wówczas
najczęściej podatnik stoi na stanowisku, że najpierw zapłacił, a później odebrał upomnienie.
W praktyce bardzo trudno tą tezę obalić. Dlatego wójtowie najczęściej przyznają rację
podatnikowi. Jeśli wójt tej racji nie przyzna, przyzna ją organ odwoławczy jakim jest
samorządowe kolegium odwoławcze podczas rozpatrywania zażalenia na postanowienie wójta
w przedmiocie zarachowania wpłaty.
Jeżeli podatnik najpierw odebrał upomnienia, a dopiero po tym płacił zaległość i ewidentnie
potwierdzają to daty: odbioru upomnienia i zapłaty, koszty upomnienia należą się wierzycielowi.
Idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby dłużnik zapłacił dokładnie tyle ile wynosi zaległy podatek
+ odsetki wyliczone na dzień zapłaty + koszty upomnień. Jednak w praktyce ideały zdarzają się
rzadko. Dlatego, każdą wpłatę dokonaną po upływie terminu płatności wierzyciel zarachowuje
zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla
organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego21. Przepis ten stanowi, że kolejność
zaliczania kwot wpłaconych przez podatnika lub pobranych przez poborcę na pokrycie zaległości
podatkowych regulują odrębne przepisy. Na tym etapie postępowania odrębnym przepisem jest
art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej stanowiący, że jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty
zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na
poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu
wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę. O takim
proporcjonalnym zarachowaniu wpłaty na należność główną i odsetki, wójt informuje podatnika
20
21

Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 13 lutego 2013 r., sygn. akt II SA/Rz 105/12, LEX nr 1320851.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów
kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375).
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kierując doń postanowienie o zarachowaniu wpłaty, na które służy zobowiązanemu zażalenie do
organu odwoławczego.
W praktyce bardzo częstym przypadkiem jest zapłata przez dłużnika, po otrzymaniu
upomnienia, tylko należności głównej lub należności głównej i odsetek. Niestety zdarzają się
sytuacje, i to wcale nie rzadko, kiedy dłużnik po otrzymaniu upomnienia nie reguluje kosztów tego
upomnienia. Niestety, przed wszczęciem egzekucji administracyjnej nie jest możliwe pobranie
z wpłaconej kwoty w pierwszej kolejności kosztów upomnienia. [Dopiero po wszczęciu egzekucji
administracyjnej, organ egzekucyjny będzie miał do tego umocowanie na podstawie art. 115 ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji]. Nie ma też podstaw prawnych do odstąpienia,
umorzenia (zwłaszcza z urzędu) czy anulowania kosztów upomnienia. Jedynym właściwym
wyjściem z sytuacji jest dochodzenie brakujących kosztów upomnienia w postępowaniu
egzekucyjnym.
Hanna Kmieciak
Kierownik
Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Urzędu Miejskiego w Kórniku

KLAUZULE SPOŁECZNE W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Jednostki samorządu terytorialnego jako nabywcy towarów i usług mogą, poprzez stosowanie
przepisów o zamówieniach publicznych, realizować również cele społeczne. Uwzględnienie aspektu
społecznego w procesie wydatkowania środków publicznych ma tę zaletę, że obok realizacji
podstawowego zadania będącego przedmiotem zamówienia publicznego, możliwe jest uzyskanie
dodatkowych efektów, np. w obszarze polityki społecznej. Wykorzystywanie istniejących w tym
zakresie możliwości przyczynia się do wzrostu efektywności samorządów w procesie wykonywania
zadań publicznych.
Dokumentami opracowanymi na szczeblu Unii Europejskiej, które miały wpływ na
kształtowanie się koncepcji aspektów społecznych w zamówieniach publicznych są:
 Komunikat Komisji Europejskiej dotyczący ustawodawstwa Wspólnoty w dziedzinie
zamówień publicznych oraz możliwości zintegrowanego społecznego podejścia do zamówień
- KOM (2001) 566,
 Komunikat Komisji Odnowiona agenda społeczna: możliwości, dostęp i solidarność
w Europie XXI wieku - KOM (2008) 412,
 Strategia „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego Rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu [KOM (2010) 2020].
W zakresie unijnych regulacji dotyczacych zamówień publicznych należy wskazać na
następujące dyrektywy:
 Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy
i usługi,
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Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.
koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.
Powyższe dyrektywy regulowały udzielanie zamówień publicznych objętych unijnym
reżimem prawnym. Ich przepisy oparte były na zasadach traktatowych takich jak zasada równego
traktowania, zasada niedyskryminacji, zasada proporcjonalności, zasada przejrzystości, zasada
swobodnego przepływu towarów, swobody przedsiębiorczości i swobodnego świadczenia
usług22.
W dniu 26 lutego 2014 r. zostały przyjęte trzy nowe dyrektywy w zakresie zamówień
publicznych:
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE uchylająca dyrektywę
2004/18/WE,
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w sprawie udzielenia zamówień
przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, transportu i usług pocztowych
uchylająca dyrektywę 2004/18/WE,
 Dyrektywa w sprawie udzielania koncesji – 2014/23/UE.
Dyrektywy te weszły w życie 18 kwietnia 2014 r. a termin implementacji upływa 18 kwietnia
2016 r.
Na podstawie unijnych dyrektyw zamawiający mogą wykorzystywać następujące możliwości
w zakresie uwzględniania kryteriów społecznych: zastrzeżenie postępowania o udzielenie
zamówienia wyłącznie do podmiotów zatrudniających osoby niepełnosprawne; uzależnienie
realizacji przedmiotu zamówienia od zatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy, np. długotrwale bezrobotnych; uzależnienie realizacji przedmiotu zamówienia od podjęcia
przez wykonawcę działań na rzecz pracowników, np. szkoleń.
Na szczeblu krajowym możliwość włączania aspektów społecznych do procedur udzielania
zamówień publicznych wynika z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych23 (dalej Pzp) oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy24. Unijne rozwiązania
z zakresu uwzględniania aspektów społecznych zostały ujęte w krajowych przepisach
o zamówieniach publicznych w 2009 r. Ustawa Prawo zamówień publicznych odnosi się do
aspektów społecznych w szczególności, w przepisach art. 22 ust. 2 oraz art. 29 ust. 4.
Ustawodawca w art. 22 ust 2 ustawy postanowił, że zamawiający może zastrzec
w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy,
u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub
właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Klauzula z tego przepisu ma charakter klauzuli zastrzeżonej. Na jego podstawie,
Ołdak-Bułanowska K.: Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych. Podręcznik. [online], [dostęp na
24 lutego 2015 r.]. Dostępny w Internecie http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2958.
23
Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.
24
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów
ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 279).
22
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o udzielenie zamówienia zastrzeżonego mogą ubiegać się wszyscy wykonawcy, u których wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 50% (nie tylko zakłady pracy chronionej).
Wymóg zatrudnienia dotyczy jednak tylko osób niepełnosprawnych, a nie innych kategorii osób
(np. osób o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy). Przepis art. 22 ust. 2 ustawy określa warunek
udziału w postępowaniu. Niespełnienia tego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy
z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp. Warunek udziału w postępowaniu
musi być spełniony przez każdego wykonawcę samodzielnie. Wykonawca może korzystać
z podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia. Należy podkreślić, że w myśl § 5
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane, zamawiający może, w celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w art. 22
ust. 2 ustawy, żądać m.in.: oświadczenia wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% osób
niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Klauzula z art. 22 ust. 2 ustawy Pzp ma postać klauzuli zastrzeżonej. Natomiast klauzula
uregulowana w art. 29 ust 4 ustawy ma postać bardziej rozbudowaną i dotyczy kilku aspektów.
Obejmuje ona zarówno kwestie związane ze wspieraniem procesu zatrudnienia jak i działania na
rzecz pracowników. Zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,
zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją
zamówienia, dotyczące:
1) zatrudnienia osób:
a) bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, o których mowa
w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
b) niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
c) innych niż określone w lit. a lub b, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu
socjalnym – lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
2) utworzenia funduszu szkoleniowego, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, w którym wpłaty pracodawców stanowić będą co najmniej
czterokrotność najniższej wpłaty określonej w tych przepisach,
3) zwiększenia wpłat pracodawców na rzecz funduszu szkoleniowego, w rozumieniu przepisów
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do wysokości określonej w pkt 2,
4) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi,
jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności.
Przepis art. 29 ust. 4 ustawy nie wskazuje na wielkość zatrudnienia osób z poszczególnych
kategorii. Kwestia ta ma zostać rozstrzygnięta przez zamawiającego. Zgodnie przepisem z art. 36
ust. 2 pkt 9 Pzp zamawiający, który zastosował klauzulę o której mowa w art. 29 musi określić:
liczbę osób zagrożonych wykluczeniem, które mają być zatrudnione przez wykonawcę, okres
wymaganego ich zatrudnienia, sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób lub utworzenia
albo zwiększenia funduszu szkoleniowego, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli
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spełniania przez wykonawcę warunków klauzuli oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych
wymagań.
Na podstawie art. 29 ust 4 ustawy Pzp zamawiający może, w celu realizacji zamówienia,
wymagać zatrudnienia osób z następujących grup:
 bezrobotnych, o których mowa w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy25,
 młodocianych w celu przygotowania zawodowego,
 niepełnosprawnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych26,
 innych niż wymienione wyżej osoby, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu
socjalnym:
 bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej27,
 uzależnionych od alkoholu , po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa
odwykowego,
 uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu
terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
 chorych psychicznie, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego28,
 zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem,
w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej,
 uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu ustawy o pomocy
społecznej.
Wymagania dotyczące zatrudnienia poszczególnych grup osób określonych w art. 29 ust. 4
ustawy Pzp muszą być powiązane z realizacją zamówienia. Oznacza to, że klauzule dotyczące
wykonania zamówienia musza być powiązane z zadaniami niezbędnymi do dostarczenia
towarów, świadczenia usług bądź wykonania robót określonych w zamówieniu. Wymaganie nie
będzie powiązane z realizacją zamówienia, jeżeli wykonawca zatrudni określoną ilość
pracowników niepełnosprawnych w celu realizacji innego zamówienia.
Klauzula z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp wskazuje na wymagania z zakresu aspektów
społecznych, jakie zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia
(w przeciwieństwie do klauzuli z art. 22 ust 2, która ma odniesienie do warunków udziału
w postępowaniu). Spełnienie tych wymagań przez wykonawcę jest możliwe dopiero na etapie
wykonywania umowy i nie podlega badaniu na etapie oceny ofert. Podobnie jak w przypadku
klauzuli zastrzeżonej o której mowa w art. 22 ust. 2 Pzp, wykonawca może korzystać
z podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia. Natomiast oświadczenie wykonawcy
zawierające zobowiązanie do spełnienia na etapie realizacji zamówienia wymagań społecznych
nie stanowi dokumentu w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
25

Dz. U. z 2015 r. poz. 674.
Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.
27
Dz. U. z 2015 r. poz. 163.
28
Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.
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Zasadnicza korzyść, jaka dla jednostek samorządu terytorialnego wynika ze stosowania
klauzul społecznych, związana jest z możliwością wzrostu efektywności dokonywania wydatków
(realizacji zadań publicznych). Samorządy dokonując zakupu towarów lub usług w trybie
przewidzianym przepisami o zamówieniach publicznych, mogą jednocześnie i „przy okazji”
osiągnąć dodatkowy cel w wymiarze społecznym, np. poprzez zatrudnienie osób
niepełnosprawnych lub bezrobotnych. Działania takie, w których jednostka występuje jako
aktywny podmiot w dziedzinie lokalnej polityki społecznej, mogą przyczynić się do powstania
oszczędności w innych obszarach, np. w zakresie wypłat zasiłków i innych świadczeń. Ponadto
zastosowanie klauzul społecznych może stanowić formę preferencji dla zakładów pracy
chronionej oraz spółdzielni socjalnych i tym samym przyczyniać się do utrzymywania
określonego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych lub wzrostu tego poziomu.
Zamawiający, którzy zdecydują się na uwzględnienie aspektów społecznych w zamówieniach
publicznych, mogą realnie wpływać na kształtowanie się lokalnego rynku pracy np. poprzez
konieczność zatrudniania osób bezrobotnych (lub osób z innych grup, o których była mowa
wcześniej) przy wykonywaniu zamówienia.
Wśród instytucji zamawiających, które uwzględniały w prowadzonych postępowaniach
klauzule społeczne wymienić można:
 Miasto Brzeziny; Odbiór odpadów komunalnych z Tereniu Gminy Miasto Brzeziny,
 Miasto Brzeziny; Przebudowa ulicy Moniuszki i ulicy Piłsudskiego w Brzezinach – etap II,
 Gmina Złocieniec; Świadczenie usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych na
terenie gminy oraz parków, klombów i placów zabaw w mieście w 2013 r.,
 Ministerstwo Finansów; Wykonanie tłumaczeń pisemnych oraz weryfikacji w I grupie
językowej, tj. z języka polskiego na język obcy (angielski, niemiecki, francuski i rosyjski)
oraz z języka obcego na język polski dla Ministerstwa Finansów w latach 2014 - 2016,
 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie; usługi cateringowe (w latach 2012 2014),
 Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego Świebodzin; usługi dozoru mienia (2013 r.),
 Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi; prace porządkowe (2013 r.),
 Kancelaria Prezydenta RP; dostarczenie materiałów informacyjno - promocyjnych (2013 r.),
 Dom Pomocy Społecznej w Strzałkowie; usługi pralnicze dla DPS w Strzałkowie (2012 r.),
 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu; świadczenie usług w zakresie utrzymania
czystości i porządku w obrębie nieruchomości gminnych, administrowanych przez Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu (2011 r.),
 Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o.; świadczenie ochrony dla Zakładu Komunalnego
Kleszczów (2012 r.).
Stosowanie przez zamawiających klauzul społecznych jako instrumentu służącego do osiągania
celów społecznych stanowi margines wszystkich udzielanych zamówień. Zgodnie z danymi Urzędu
Zamówień Publicznych, klauzula z art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych stosowana
była w jedynie w 0,23% wszystkich zamówień ogłoszonych w Biuletynie Zamówień Publicznych
w 2013 r. (co stanowi ok. 400 postępowań). Ponadto, wobec braku precyzyjnych danych szacuje się,
że klauzula z art. 29 ust. 4 Pzp została zastosowana w około 500 postępowaniach w 2013 r.
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Przyczyny braku zainteresowania klauzulami społecznymi leżą przede wszystkim w obawach
zamawiających, którzy nadal, mimo upływu czasu, traktują klauzule jako nowe i nieznane
rozwiązanie. Dodatkowym czynnikiem jest również nieświadomość korzyści wynikających z ich
stosowania, jak również brak wiedzy i doświadczenia w tym zakresie. Wyżej wymienione czynniki
w połączeniu z fakultatywnym charakterem klauzul społecznych, nie sprzyjają upowszechnianiu ich
wykorzystania. Szans na ich upowszechnienie należy upatrywać w nowych dyrektywach unijnych
dotyczących zamówień publicznych, które zostały przyjęte 26 lutego 2014 r.29, a termin ich
implementacji mija w kwietniu 2016 r. Wynikają z nich nowe instrumenty w obszarze
uwzględniania aspektów społecznych, a także szersze możliwości w zakresie stosowania rozwiązań
już istniejących (np. klauzuli zastrzeżonej, która będzie mogła obejmować nie tylko pracodawców,
zatrudniających co najmniej w połowie osoby niepełnosprawne, ale także wykonawców, których
głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja pracowników w niekorzystnej sytuacji na
rynku pracy, pod warunkiem że ponad 30% osób zatrudnionych przez tych wykonawców stanowią
pracownicy mający trudny dostęp do rynku pracy).
Piotr Wasiak
Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

WYBRANE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z WYDATKAMI STRUKTURALNYMI
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ICH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH
Akcesja Polski w struktury Unii Europejskiej znacznie poszerzyła możliwości finansowania
zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dalej jst), niemniej jednak
nałożyła również nowe obowiązki. Możliwości niwelowania luki cywilizacyjnej przy
wykorzystaniu środków pochodzących ze wspólnotowego budżetu wiąże się z koniecznością
spełnienia obowiązujących zasad, w tym zasady dodatkowości, zgodnie z którą środki z funduszy
strukturalnych mogą być tylko uzupełnieniem wsparcia ze środków krajowych. Środki z budżetu
Unii Europejskiej mogą jedynie uzupełniać środki krajowe, nie mogą zaś ich zastępować.
W praktyce państwa członkowskie zobowiązane są do utrzymywania poziomu wydatków ze
środków krajowych na poziomie nie mniejszym, niż przed wejściem w struktury europejskie.
Ustawodawstwo wspólnotowe nie zawiera szczegółowych rozwiązań, które mają wykazać, czy
wspomniana zasada jest spełniona. Konkretne rozwiązania muszą zostać opracowane i wdrożone
przez poszczególne państwa członkowskie. W przypadku Polski realizacji tego zadania służą
sprawozdania o poniesionych wydatkach strukturalnych. Aby sprawozdania mogły zostać
sporządzone potrzebna jest jednakże stosowna ewidencja księgowa.
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE uchylająca dyrektywę 2004/18/WE; dyrektywa
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Zgodnie z brzmieniem art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych30 wszystkie jednostki sektora finansów publicznych zobligowane są do
klasyfikowania wydatków publicznych według dodatkowej klasyfikacji określającej kody
wydatków strukturalnych. W celu realizacji tego obowiązku Minister Finansów określił
szczegółową klasyfikację wydatków strukturalnych31. W zakresie jst i ich jednostek
organizacyjnych obowiązkiem klasyfikowania i ewidencjonowania wydatków o charakterze
strukturalnym objęte są wszystkie jednostki należące do sektora finansów publicznych – a więc
wszystkie jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, samodzielne publiczne
zakładu opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury oraz inne samorządowe osoby
prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.
Obowiązkiem tym nie zostały objęte podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
nawet w przypadku, gdy realizują one zadania z zakresu użyteczności publicznej – a więc np.
samorządowe spółki prawa handlowego. Krąg podmiotów objętych obowiązkiem
ewidencjonowania wydatków strukturalnych został określony precyzyjnie, niemniej jednak
w wyniku tak przyjętych rozwiązań znaczna część wydatków związanych z realizacją zadań
publicznych nie podlega ewidencjonowaniu, co świadczy o znacznej nieprecyzyjności
funkcjonującego systemu.
Sposób prowadzenia ewidencji księgowej nie został szczegółowo uregulowany, co
powoduje, że ostateczny kształt i sposób prowadzenia ewidencji zależy od rozwiązań przyjętych
w uregulowaniach wewnętrznych poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych.
Zostały jednak określone podstawowe zasady, jakie muszą być spełnione w przyjętych
indywidualnie rozwiązaniach. Dla przykładu jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady
budżetowe muszą spełnić wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca
2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych
zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej32. W załączniku nr 3 do
rozporządzenia „Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych”
wprowadzono konto pozabilansowe 975 „Wydatki strukturalne”. Zgodnie z opisem konto to
służy do ewidencji wartości zrealizowanych wydatków strukturalnych w jednostkach, w których
ewidencja wydatków strukturalnych nie jest uwzględniona w ewidencji analitycznej prowadzonej
do kont bilansowych. Możliwe jest więc ewidencjonowanie wydatków o charakterze
strukturalnym za pośrednictwem ewidencji analitycznej prowadzonej do kont bilansowych, albo
za pośrednictwem wspomnianego pozabilansowego konta 975. W każdym przypadku forma
ewidencji oraz sposób jej prowadzenia muszą zostać precyzyjnie określone w polityce
rachunkowości oraz zakładowym planie kont danej jednostki.
Dane zawarte w prowadzonej ewidencji stanowią podstawę do sporządzenia sprawozdania
o poniesionych wydatkach strukturalnych. Obowiązek sporządzania i przekazywania właściwym
Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.
Rozporządzenie z 10 marca 2010 r. - Dz. U. Nr 44, poz. 255 - dalej rozporządzenie o klasyfikacji wydatków
strukturalnych.
32
Dz. U. z 2013 r. poz. 289.
30
31
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adresatom sprawozdawczości w tym zakresie nałożony został na wszystkie jednostki sektora
finansów publicznych. Wymogi, które muszą być spełnione określone zostały w rozporządzenie
Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej33, w tym
w szczególności w załączniku nr 40 dotyczącym min. sporządzania rocznych sprawozdań
Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych. W odniesieniu do samorządowych jednostek
organizacyjnych muszą one sporządzać sprawozdania jednostkowe Rb-WSa (sporządzane
z złotych i groszach) i przedkładać je organom wykonawczym jst w terminie do 31 marca roku
następującego po roku budżetowym. Ponadto, organy wykonawcze jst muszą sporządzać
sprawozdania skonsolidowane łączne (sporządzane w pełnych tysiącach złotych) do 30 kwietnia
roku następującego po roku budżetowym.
Kwestie prowadzenia ewidencji oraz sporządzania obowiązującej sprawozdawczości nie
budzą poważnych wątpliwości natury interpretacyjnej. Inaczej jest w przypadku stwierdzenia,
który wydatek ma charakter strukturalny, a który za taki uznany być nie może. Pomimo wielu
wątpliwości pamiętać należy, że podstawą do rozstrzygania wszelakich wątpliwości w tym
zakresie muszą być obowiązujące normy prawne.
Wydatkiem strukturalnym jest każdy wydatek poniesiony z krajowych środków publicznych,
który można zaklasyfikować do kodów kategorii interwencji funduszy strukturalnych
określonych w rozporządzeniu o klasyfikacji wydatków strukturalnych. Klasyfikacja ta ma
charakter celowy, gdyż o zastosowaniu konkretnego kodu decyduje cel, dla realizacji którego
dokonywano wydatku. W zgodnej ocenie praktyków zapisy rozporządzenia są nieprecyzyjnie
i dość często niezrozumiałe, stąd też pojawia się wiele wątpliwości w tym zakresie. Niemniej
jednak pamiętać należy o wspomnianych dwóch podstawowych kwestiach – a więc
o pochodzeniu środków finansowych oraz o celu, dla realizacji którego wydatek został
poniesiony. W każdym przypadku, gdy wydatki ponoszone są ze środków pochodzących ze
źródeł zagranicznych nie mogą one w tej części stanowić wydatku o charakterze strukturalnym.
W odniesieniu do pozostałych wydatków decydujące znaczenie ma cel poniesienia wydatku –
w zależności od niego dany wydatek można będzie określić mianem strukturalnego i zastosować
właściwy kod klasyfikacji wydatków strukturalnych. Ze względu na nie do końca jasne i bez
wątpienia niewyczerpujące zapisy rozporządzenia o klasyfikacji wydatków strukturalnych
poglądy w tym zakresie mogą mieć dość subiektywny charakter.
Pomimo dość wyraźnych wad obowiązującego w Polsce systemu ewidencjonowania
wydatków o charakterze strukturalnym pamiętać należy, że wszystkie jednostki sektora finansów
publicznych mają obowiązki w tym zakresie, które muszą spełnić. Konsekwencje niespełnienia
wymogów mogą być dotkliwe, stąd też nie należy ich lekceważyć. Ponadto, nic nie wskazuje, by
obowiązki te zostały w najbliższych latach w istotny sposób zmienione.
Daniel Jurewicz
Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

33

Dz. U. z 2014 r. poz. 119.
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UWAGI SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH DOTYCZĄCE PROJEKTÓW UCHWAŁ
BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 I WIELOLETNICH PROGNOZ FINANSOWYCH
NA ROK 2015 I LATA KOLEJNE
Regionalne izby obrachunkowe jako państwowe organy nadzoru finansowego wykonują
określone prawem obowiązki również w zakresie działalności opiniodawczej. W ramach tej
działalności, składy orzekające Izby na podstawie przepisów art. 13 pkt 3 i 12 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych34 i art. 231 ust. 2 pkt 1, art. 238
pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych35 (dalej uofp) wydają opinie
o projektach uchwał budżetowych i projektach wieloletnich prognoz finansowych.
Inicjatywa sporządzania projektów uchwał budżetowych i projektów wieloletniej prognozy
finansowej (wpf) i ich zmian należy, zgodnie z przepisami art. 230 ust 1 i art. 233 pkt 1 uofp,
wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego (jst). W myśl art. 230 ust. 2 i art. 230
ust. 1 uofp projekt uchwały budżetowej i uchwały o wpf zarząd jst przedstawia do dnia 15
listopada roku poprzedzającego rok budżetowy organowi stanowiącemu jst i regionalnej izbie
obrachunkowej – celem zaopiniowania.
Uwagi zawarte w opiniach składów orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy dotyczące projektów uchwał budżetowych sporządzonych na rok 2015

W 2014 roku jednostki samorządu terytorialnego przesłały do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy w celu zaopiniowania 171 projektów uchwał budżetowych na rok 2015. Składy
orzekające, na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych wydały 171 opinii. Wyniki opiniowania, w podziale na poszczególne typy
jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem rodzaju wydanych opinii przedstawia
poniższe zestawienie.
Opinie o projektach uchwał budżetowych na 2015 r.
Opinie
pozytywne
136

Opinie pozytywne
z uwagami
27

Opinie
negatywne
8

110

24

6

15

2

2

- miasta na prawach powiatu

3

1

-

- województwo samorządowe

1

-

-

- związki komunalne

7

-

-

Wyszczególnienie
Ogółem, z tego:
- gminy
- powiaty





34
35

Składy orzekające opiniując projekty uchwał budżetowych zwracały uwagę szczególnie na:
realność przyjętych kwot dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów,
konstrukcję aktu budżetowego, czy projekt uchwały budżetowej jest zgodny z przepisami
zawartymi w ustawie o finansach publicznych, w tym między innymi art. 212 - 214, art. 217
ust. 1 i art. 222,
ujęcie wszystkich źródeł dochodów,
Dz. U. z 2012 r. poz. 113 z późn. zm.
Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.
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wielkość planowanego deficytu i prawidłowość ustalenia jego kwoty,
prawidłowość limitów zobowiązań na finansowanie przejściowego lub planowanego deficytu,
finansowanie wydatków ujętych w wpf i ich powiązania ze stosownymi ogólnymi
postanowieniami projektu uchwały budżetowej,
upoważnienia związane z wykonaniem przyszłego budżetu,
zachowanie relacji wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych tj., czy planowane
wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę
budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.




W wyniku badania oraz analizy przedstawionych przez jst dokumentów, składy orzekające
stwierdziły następujące naruszenia prawa:
 niezachowanie relacji o której mowa w art. 243 uofp w roku 2015, 2016 i 2017;
w powyższym zakresie składy orzekające wydały 8 opinii negatywnych. Dotyczyły one
sytuacji w których konstrukcja merytoryczna projektu budżetu – pomimo iż opiniowany
projekt spełnia wymogi formalne - miała istotny wpływ na niespełnienie relacji określonej
w art. 243 uofp w latach 2015, 2016 i 2017. Brak zachowania wskazanej relacji uniemożliwi
jst uchwalenie budżetu w 2015 r. oraz w każdym roku następnym po roku budżetowym,
w którym relacja nie będzie zachowana. W wyżej wymienionych opiniach, składy orzekające
wskazywały na potrzebę dokonania analizy i ewentualnych korekt planowanych wielkości
dochodów i wydatków oraz spłat zadłużenia, w celu zapewnienia spełnia relacji o której
mowa w art. 243 uofp w roku 2015, 2016 i 2017,
 niezachowanie zasady zrównoważenia budżetu w jego części bieżącej, co narusza przepis
art. 242 uofp; skład orzekający wskazał na potrzebę dokonania analizy i ewentualnych korekt
planowanych wielkości dochodów i wydatków bieżących w celu zapewnienia spełnia relacji
o której mowa w art. 242 uofp,
 zaplanowanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości niższej niż wynika
z przepisu art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 36,
 brak zapisu w projekcie uchwały budżetowej o poręczeniach udzielonych przez gminę
(art. 212 ust. 1 pkt 7 uofp),
 brak określenia kwoty planowanej nadwyżki i jej przeznaczenia (art. 212 ust. 1 pkt 3 uofp),
 brak określenia kwoty deficytu i źródeł jego pokrycia ( art. 212 ust. 1 pkt 3 uofp),
 nieprawidłowe określenie limitów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek (art. 212 ust. 1
pkt 6 uofp),
 brak podziału dotacji udzielanych z budżetu na dotacje dla jednostek sektora finansów
publicznych i spoza sektora finansów publicznych (art. 215 uofp),
 niewskazanie przeznaczenia planowanej nadwyżki budżetu (art. 212 ust. 1 pkt 3 uofp ),
 nieprawidłowe określenie wysokości rezerwy ogólnej budżetu (art. 222 ust. 1 uofp),
 nieprawidłowe określenie limitu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (art. 89 ust. 1
pkt 3 uofp),

36

Dz. U. z 2013 r., poz.1166 z późn. zm.
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brak limitu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE (art. 89
ust.1 pkt 4 uofp),
ujęcie w projekcie budżetu wolnych środków w wysokości, którą jednostka nie dysponuje
(art. 212 ust.1 pkt 4 uofp ),
nie wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki mimo podjęcia zgodnie z art. 2 ust. 1
ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim37 uchwały w sprawie wyodrębnienia
środków stanowiących fundusz sołecki,
wyodrębnienie rezerwy celowej na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, zamiast ujęcia
środków na ten cel w odpowiedniej podziałce klasyfikacji budżetowej (art. 222 ust. 2 pkt 1
uofp),
wyodrębnienie rezerwy celowej na pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitala, zamiast
ujęcia środków na ten cel w odpowiedniej podziałce klasyfikacji budżetowej
(art. 222 ust. 2 pkt 1 uofp),
przekazanie projektu budżetu do Izby po terminie (art. 238 ust. 1 uofp).
Ponadto, w wydanych opiniach, składy orzekające wskazały na:
niski i malejący poziom nadwyżki operacyjnej, co w połączeniu z wysokim poziomem
zadłużenia negatywnie wpływa na możliwość obsługi spłaty długu w latach przyszłych,
planowanie wysokich, w porównaniu do lat poprzednich, dochodów ze sprzedaży majątku,
a także planowanie wysokiej nadwyżki operacyjnej nie znajdującej uzasadnienia w latach
poprzednich,
błędną klasyfikację budżetową,
brak odniesienia się do wszystkich zagadnień objętych projektem uchwały budżetowej
w informacji opisowej,
ujęcie w projekcie budżetu kwoty nadwyżki (lub wolnych środków), która nie wynika
z ewidencji księgowej i nie może być planowana w przychodach budżetu na rok 2015,
realność planowania dochodów z tytułu środków pochodzących z budżetu UE – brak
uzasadnienia do ujęcia powyższych dochodów w projekcie budżetu,
niezgodność danych dotyczących tych samych tytułów w różnych załącznikach do projektu
uchwały budżetowej a częścią normatywną projektu uchwały,
niespełnienie przez przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wymogów
ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, przedsięwzięcia winny być realizowane
zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki finansowej gmin,
niezgodność z ustawą o systemie oświaty dotyczącą dofinansowania szkół niepublicznych,
zaplanowanie rezerwy celowej na inwestycje, której przeznaczenie na konkretne zadanie
określono w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej,
rozbieżności pomiędzy kwotami środków z UE w budżecie a wpf,
nieprawidłowy sposób wejścia w życie przedstawionego projektu uchwały budżetowej
(z dniem 1 stycznia 2014),
wysoki poziom należności i zobowiązań wymagalnych na koniec III kwartału 2014 roku.
Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.

32

Biuletyn Informacyjny Nr 1 (82) 2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

Uwagi zawarte w opiniach składów orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy dotyczących projektów wieloletnich prognoz finansowych sporządzonych
na rok 2015 i lata następne

W 2014 roku jednostki samorządu terytorialnego przesłały do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy w celu zaopiniowania 171 projektów uchwał w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej na rok 2015 i lata następne. Składy orzekające na podstawie art. 13 pkt 12, w związku
z art. 19 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych wydały 171 opinii. Wyniki
opiniowania w podziale na poszczególne typy jednostek samorządu terytorialnego
z uwzględnieniem rodzaju wydanych opinii przedstawia poniższe zestawienie.
Opinie o projektach wieloletnich prognoz finansowych na 2015 r. i lata następne
Wyszczególnienie
Ogółem, z tego:

Opinie
pozytywne
108

Opinie pozytywne
z uwagami
54

Opinie
negatywne
9

- gminy

86

47

7

- powiaty

13

4

2

- miasta na prawach powiatu

3

1

-

- województwo samorządowe

1

-

-

- związki komunalne

5

2

-

Składy orzekające opiniując projekty wieloletniej prognozy finansowej zwracały szczególną
uwagę na:
 zachowanie relacji wynikającej z art. 242 i art. 243 uofp we wszystkich latach objętych
prognozą,
 realność planowanych wielkości kwotowych (art. 226 ust. 1 uofp),
 konstrukcję wieloletniej prognozy finansowej, czy spełnia wymogi wynikające z art. 226
uofp,
 wymagany okres który musi obejmować prognoza – rok budżetowy oraz co najmniej trzy
kolejne lata (art. 227 uofp),
 dopuszczalne elementy fakultatywne w formie upoważnień do zaciągania zobowiązań (art. 228
uofp),
 objaśnienia przyjętych wartości, czy w sposób czytelny i przejrzysty odnoszą się do
opracowanych danych oraz przyczyn prognozowanej sytuacji finansowej jednostki.
W wyniku badania oraz analizy przedstawionych przez jst dokumentów, składy orzekające
stwierdziły następujące naruszenia prawa:
 niezachowanie relacji o której mowa w art. 243 uofp w roku 2015, 2016 i 2017;
w powyższym zakresie składy orzekające wydały 9 opinii negatywnych. Dotyczyły one
sytuacji w których wartości przyjęte w projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej (dochody, przychody, wydatki, rozchody) miały wpływ na niespełnienie relacji
określonej art. 243 uofp w latach 2015 - 2017. Brak zachowania wskazanej relacji
uniemożliwiłby jst uchwalenie budżetu w 2015 roku oraz w każdym roku następnym po roku
budżetowym, w którym relacja nie będzie zachowana. W wyżej wymienionych opiniach,
składy orzekające wskazywały na potrzebę dokonania analizy i ewentualnych korekt
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planowanych wielkości dochodów i wydatków oraz spłat zadłużenia, w celu zapewnienia
spełnia relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach
2015 - 2017,
nieprawidłowe wyliczenie prognozowanej kwoty długu (art. 226 ust. 1 pkt 6 uofp),
nierealistyczne planowanie dochodów budżetowych (art. 226 ust. 1 uofp),
ryzyko nieuzyskania zaplanowanych nadwyżek operacyjnych i dochodów ze sprzedaży
majątku (art. 226 ust 1 uofp),
bardzo ogólne lub brak objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej (art. 226 ust. 2a),
niekompletna informacja o planowanych dochodach ze sprzedaży majątku (art. 226 ust. 2
i 2a uofp),
brak wskazania podstawy ujęcia w dochodach na lata 2016 - 2018 środków pochodzących
z budżetu UE (art. 226 ust. 1 uofp),
brak wypełnienia poszczególnych pozycji wpf zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej38,
przekazanie projektu wpf do Izby po terminie (art. 238 ust. 1 w związku z art. 230
ust. 2 uofp).
Ponadto w wydanych opiniach, składy orzekające wskazały na :
niski i malejący poziom nadwyżki operacyjnej, co w połączeniu z wysokim poziomem
zadłużenia negatywnie wpływa na możliwość obsługi spłaty długu w latach przyszłych,
zachowanie relacji, o której mowa w art. 243 uofp w stopniu minimalnym, co wiąże się ze
zwiększonym ryzykiem niespełnienia tej relacji w roku wykonania budżetu,
wysokie prawdopodobieństwo nierealistyczności planowanych dochodów,
nieprawidłowe ujęcie umorzenia pożyczki długoterminowej,
nieuzasadnione planowanie wysokich nadwyżek operacyjnych,
potrzebę dokonania analizy i ewentualnych korekt planowanych wielkości dochodów
i wydatków w celu poprawnych relacji z art. 243 uofp,
wysokie kwoty prognozowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości,
nieuwzględnienie w objaśnieniach zagrożeń przyjętych wartości dla finansów jednostki,
wynikających z zadłużenia szpitala,
rozbieżności pomiędzy kwotami środków z UE ujętymi w wpf, a ujętymi w uchwale
budżetowej,
nieprawidłowy sposób wejścia w życie projektu wpf (zamieszczenie zapisu o publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa).
niezgodność danych wykazanych w załączniku do wpf z danymi wynikającymi
z projektu budżetu na rok 2015,
wykazaniu w kolejnych latach objętych prognozą wysokich dochodów z tytułu pozyskania
środków z budżetu UE bez wskazania w objaśnieniach podstawy zaplanowania tych
środków.

Dz. U. z 2013 r. poz. 86 z późn. zm.
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Konkludując, wydawane przez składy orzekające Izby opinie stanowią jedynie ocenę
badanego stanu rzeczy i nie mają charakteru wiążącego. Nie stanowią zatem instrumentu
władczej formy ingerencji w sferę działalności samorządów. Stanowią one pewne wskazówki dla
organu wykonawczego i stanowiącego, które po uwzględnieniu przez jst spowodują, że podjęte
uchwały budżetowe i wpf będą zgodne z prawem.
Robert Pawlicki
Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
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II. GŁOS SAMORZĄDOWCÓW
\

CO MAJĄ ZROBIĆ POWIATY, ŻEBY W LATACH 2014 - 2020 MOGŁY W JESZCZE
SZYBSZYM TEMPIE INWESTOWAĆ W SWOJE DROGI?39
Doświadczenia związane z funkcjonowaniem powiatów od 1999 roku pozwalają na
postawienie tezy, że zadania własne powiatów związane z utrzymaniem dróg publicznych to
najbardziej oczekiwane przez lokalną społeczność zadania a zarazem najbardziej kosztochłonna
dziedzina, jaką zajmują się powiaty. Biorąc dodatkowo pod uwagę ułomny system finansowania
powiatów oparty w 70% na dotacjach i subwencjach pojawia się ogromne rozwarcie pomiędzy
oczekiwaniami mieszkańców a możliwościami finansowymi spełnienia tych oczekiwań.
W szczególnie trudnej sytuacji występują te jednostki samorządu terytorialnego, które posiadają
znaczną liczbę kilometrów dróg, co przekłada się tylko w niewielkim stopniu na zwiększenie
subwencji równoważącej. W przypadku powiatu świeckiego, który dysponuje najdłuższą siecią
dróg powiatowych w województwie kujawsko-pomorskim – 559,3 km przełożyło się to
w warunkach roku budżetowego 2014 na kwotę 1 707 940 zł (kwota ta jest niższa o 70 000 zł od
kwoty zawartej w subwencji dla powiatu świeckiego w roku 2010). Tyle bowiem wkalkulowano
w subwencję równoważącą środków z tytułu zarządzania tą drogą. Kwota ta wystarczy zaledwie
na przebudowę 3 kilometrów drogi. Co zatem zrobić, żeby w lepszym stopniu realizować zadanie
własne związane z utrzymaniem dróg powiatowych? Doświadczenia wykorzystane w latach
2009 - 2013 pozwalają na wskazanie następujących obszarów:
 obszar zidentyfikowania potencjalnych źródeł finansowania,
 obszar wieloletniego planowania,
 obszar racjonalizacji kategoryzacji dróg,
 obszar projektowania inwestycji,
 obszar poprawy bieżącego utrzymania dróg.
Lata 2009-2013 w powiecie świeckim

Okres ten pokrywa się częściowo z budżetem Unii Europejskiej na lata 2007 - 2013, tym
bardziej, że rok 2007 można nazwać rokiem startowym, gdzie poszczególne programy dopiero
ruszały. Powiat świecki postawił w tym okresie bardzo mocno na inwestycje drogowe, co
znalazło odzwierciedlenie w uchwalonym wieloletnim programie poprawy bieżącego utrzymania
dróg. Pierwotnie zakładano właśnie przeprowadzenie większych remontów, aczkolwiek praktyka
pokazała, że są to pieniądze wydatkowane nieefektywnie, albowiem po paru latach trzeba
ponownie inwestować środki w te same drogi. Dlatego też modyfikując plany postanowiono
w większym stopniu na inwestycje. W omawianym okresie przebudowano drogi na łącznym
odcinku 128,33 km, co stanowi 23% całej sieci. Ogółem wydatkowano na ten cel kwotę

39

Artykuł prezentuje wypowiedź przedstawiciela samorządu terytorialnego, zachowując formę i treść jaka wpłynęła
do redakcji „Biuletynu Informacyjnego”.
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65 900 000 zł. Skorzystano przy tym z różnych zewnętrznych źródeł sfinansowania w wysokości
38 771 501 zł, na co złożyły się następujące pozycje:
 środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko – Pomorskiego – 6 389 839 zł,
 środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 11 776 981 zł,
 środki z gmin w ramach partnerstwa publiczno-publicznego – 15 555 481 zł,
 środki z rezerwy subwencji ogólnej na obiekty mostowe – 1 400 200 zł,
 środki z budżetu państwa na zdarzenia kryzysowe – 2 999 000 zł,
 środki z nadleśnictw – 650 000 zł.
Na uwagę zasługuje bardzo wysoka skuteczność pozyskiwania przez powiat środków
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, gdzie w latach 2009 - 2015 pozyskano
dofinansowanie na 12 projektów przy 13 możliwych.
Potencjalne źródła finansowania

Naturalnym źródłem finansowania zadań drogowych powinny być dochody własne. Niestety
źródła dochodów przewidziane dla powiatów ustawą o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego są wielce niewystarczające, dlatego też należy poszukiwać alternatywnych
niekonwencjonalnych możliwości. W oparciu o doświadczenia powiatu świeckiego dokonałem
podziału tych źródeł na:
 środki pozyskane w ramach partnerstwa publiczno – publicznego,
 środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
 środki na ochronę środowiska,
 środki z rezerwy subwencji ogólnej,
 środki z funduszu ochrony gruntów rolnych,
 środki z nadleśnictw,
 środki prywatne,
 środki z programu uspakajania ruchu na drogach samorządowych,
 środki z Regionalnego Programu Operacyjnego,
 środki z preferencyjnych pożyczek,
 środki zwrotne z kredytów komercyjnych,
 środki zwrotne pozyskane z emisji obligacji komunalnych.
Partnerstwo publiczno – publiczne, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

Gminy i miasta to naturalny partner dla powiatów przy realizacji zadań drogowych.
W strukturze dochodów tego szczebla samorządu terytorialnego znacznie większą grupę stanowią
dochody własne, ponadto gminy wyposażone zostały we własne podatki. Daje to im możliwość
prowadzenia polityki fiskalnej. Z jednej strony ten szczebel samorządu posiada większe
możliwości finansowe, a z drugiej strony drogi powiatowe przebiegają przecież przez tereny
gmin. Naciski niezadowolonych mieszkańców, którzy pierwsze kroki kierują właśnie do wójta,
burmistrza, wpływają na zwiększenie skłonności do partycypowania w kosztach inwestycji
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powiatowych. Ustawa o finansach publicznych jak również ustawy samorządowe dają
jednostkom samorządu terytorialnego możliwości udzielania sobie pomocy finansowej.
Wychodząc z doświadczeń zdobytych w latach 2009 - 2013 zbudowano wieloletni plan
inwestycyjny, który zakłada pozyskanie finansowania od 11 gmin z terenu powiatu. Uzgodnienia
wymagały takie rzeczy jak: wskazanie zadań, ustalenie kolejności realizacji oraz ustalenie
struktury finansowania. Trudny proces planistyczny trwał 6 miesięcy, czego efektem był
wypracowany kompromis w postaci stosownej uchwały Rady Powiatu Świeckiego. Co do zasady
zadania drogowe są finansowane w 20% przez gminy. Z wieloletniego planu zadań drogowych
wynika, iż w latach 2014 - 2020 zostanie zainwestowanych 98,1 mln zł, z czego 20,38 mln zł
pochodzić będzie z budżetów gmin. Zastosowana inżynieria finansowa zakłada jeszcze
angażowanie innych źródeł finansowania takich jak: środki europejskie, środki w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (program kończy się w roku 2015,
jednakże założono kontynuację programu w postaci III edycji, a wynika to z zapowiedzi
rządowych dotyczących kolejnego programu), środki z tytułu emisji obligacji komunalnych,
środki prywatne, środki na ochronę środowiska. W przypadku popularnych „schetynówek”
zwiększa się prawdopodobieństwo uzyskania dofinansowania z uwagi na punktowanie zasady
partnerstwa. Cały program drogowy zakłada w okresie siedmiu lat inwestycje i remonty na sieci
dróg o łącznej długości 221 kilometrów. Przewidziano osiągnięcie następujących wskaźników:
 przebudowanych zostanie 221 km dróg,
 do gmin zostanie przekazanych 22 km dróg,
 szacunkowy koszt programu wyniesie 98,1 mln zł,
 środki własne przeznaczone z budżetu wyniosą 34,77 mln zł,
 powiat zaciągnie kredyt w wysokości 3,3 mln zł w roku 2014,
 powiat wyemituje obligacje komunalne w wysokości 5, 5 mln zł w roku 2017,
 powiat pozyska z gmin kwotę 20,38 mln zł,
 powiat pozyska z UE kwotę 13,35 mln zł,
 powiat pozyska środki prywatne w wysokości 0,4 mln zł,
 powiat pozyska środki z budżetu państwa w wysokości 20,4 mln zł.
Środki na ochronę środowiska

Od lat samorządy próbowały różnych karkołomnych sztuczek, żeby wykorzystać środki
powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na finansowanie zadań
drogowych. Od stycznia 2010 r. fundusze te zostały zlikwidowane poprzez wchłonięcie
bezpośrednio do budżetów samorządowych. Poza zmianą formy organizacyjno - prawnej nie
zmienia się jednakże zasada wydatkowania środków na zadania z zakresu ochrony środowiska.
Najczęstszą metodą stosowaną przez samorządy było finansowanie zadań drogowych ze środków
ochrony środowiska pod hasłem walki z hałasem. Popularne szczególnie na południu Polski stało
się realizowanie inwestycji drogowych w technologii tzw. „cichych asfaltów”. Sposób ten
w moim przekonaniu jest jednakże nieco ryzykowny z punktu widzenia narażenia się na zarzut
celowości dokonanych wydatków. Efekt obniżenia poziomu hałasu musi być więc jednoznacznie
udowodniony. Zdecydowanie lepszą formuła finansowania zadań drogowych z tych środków jest
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tzw. formuła pośrednia wymyślona w powiecie świeckim. Polega ona na tym, że samorząd
powiatowy udziela pomocy finansowej gminie z terenu powiatu na zadanie z zakresu ochrony
środowiska. Cel środowiskowy takiego wydatku jest więc niepodważalny. Gmina natomiast
wykorzystując za źródło finansowania dochody własne udziela powiatowi pomocy finansowej
w postaci dotacji na zadanie drogowe. W 2010 r. powiat świecki zrealizował w takiej formule
dwa zadania, a mianowicie: Przebudowa drogi powiatowej Drzycim – Plewno na terenie gminy
Bukowiec oraz Przebudowa drogi powiatowej Drzycim – Plewno na terenie gminy Drzycim.
Ze środków zlikwidowanego powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
wyasygnowano dla obu gmin kwotę 710 000 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska.
Natomiast pozyskano od tych gmin dotacje celową na przebudowę drogi powiatowej
w wysokości 2 341 000 zł. W latach 2014 - 2020 planuje się zastosowanie podobnego
rozwiązania, przy czym począwszy od roku 2015 będzie możliwe uruchomienie średniorocznie
1 mln zł w postaci dotacji celowych dla gmin – środki te powrócą do powiatu jako dotacje z gmin
na zadania drogowe. Niezależnie od tego warto zastanowić się nad stworzeniem mechanizmów
finansowania zadań drogowych wprost ze środków wojewódzkich czy też narodowego funduszu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej pod hasłem walki z hałasem i ograniczaniem
zanieczyszczenia powietrza. Do tego potrzebne jest jednakże stworzenie specjalnie
dedykowanych programów.
Rezerwa subwencji

Na sieci drogowej powiatu świeckiego znajduje się aż 27 obiektów inżynieryjnych, z których
spora część wymaga szybkiego odnowienia. Pewnym rodzajem wsparcia dla samorządów jest
rezerwa subwencji ogólnej. Finansowanie z tego źródła wynosi 50% kosztów inwestycji, a środki
są bardzo proste do pozyskania oraz rozliczenia. Niestety ze względu na ograniczoną pulę
środków nie kwalifikują się do dofinansowania projekty realizowane w tzw. współpracy między
powiatami, chociaż wytyczne przewidują dofinansowanie projektów partnerskich, ale dopiero
w drugiej kolejności po wyczerpaniu puli na mosty. Takich projektów też sporo zidentyfikowano
w powiecie świeckim i w przypadku możliwości wsparcia projektów partnerskich istnieje
możliwość szybkiego przygotowania zadań drogowych we współpracy z powiatem tucholskim
lub bydgoskim. Ponadto z uwagi na fakt, że powiat graniczy z województwem pomorskim nie
wyklucza się współpracy z powiatami tczewskim i starogardzkim. Takie podejście do sprawy
spowoduje, że modernizacji poddane zostaną całe ciągi dróg i uniknie się sytuacji nagłej zmiany
jakości drogi. Sposób podziału środków z rezerwy subwencji ogólnej poddawany jest bieżącemu
monitoringowi i w zależności od okoliczności powiat przygotowany jest do złożenia stosownego
projektu.
Fundusz ochrony gruntów rolnych

Powiaty wykluczone są podmiotowo ze wsparcia środkami funduszu ochrony gruntów
rolnych, pomimo, że posiadają odcinki dróg, które mogłyby kwalifikować się do wsparcia.
Środkami tymi dysponuje samorząd województwa, a kwota dofinansowania w 2014 r.
w województwie kujawsko-pomorskim do kilometra drogi wyniosła 170 000 zł. Jedyną metodą
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pozyskania tych środków jest przekwalifikowanie takiej drogi z powiatowej na gminną
i wówczas gmina starać się może o dofinansowanie, a powiat z kolei udzieli pomocy finansowej
na drogę gminną. W taki właśnie sposób powiat świecki zmienił w 2014 r. kategorię drogi na
terenie gminy Drzycim, natomiast w 2015 r. gmina pozyska na 1,5 kilometrowy odcinek kwotę
250 000 zł, dodatkowo powiat przekaże pomoc finansową w wysokości 200 000 zł. Pozostałe
środki zostaną wyasygnowane z budżetu gminy. W takiej konstrukcji zamierza się sfinansować
w latach 2014 - 2020 jeszcze parę innych odcinków, na które podpisano stosowne intencyjne
porozumienia z gminami.
Środki z nadleśnictw

Spora część powiatu znajduje się na terenach leśnych, gdzie przebiegają drogi powiatowe
służące głównie transportowi drewna. Dlatego też powiat świecki pozyskiwał skutecznie środki
z nadleśnictw, które wspierały inwestycje drogowe. Niestety po zmianie ustawy o lasach, gdzie
zobligowano nadleśnictwa do wpłat do budżetu państwa należy domniemywać, że to źródło
finansowania w istotny sposób ulegnie zmniejszeniu. Nie oznacza to jednakże całkowitego
zawieszenia tego finansowania. Problematyka jakości dróg powiatowych znajduje bowiem
zrozumienie w nadleśnictwach.
Środki prywatne

Zastosowanie klasycznej formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w przypadku dróg
lokalnych nie znajduje praktycznego zastosowania. Pomimo licznych analiz i prób nie udaje się
skorzystać z tej formuły z uwagi na brak możliwości pobierania opłat za korzystanie z drogi.
Pewnym elementem przychodu, który można by było ewentualnie uwzględnić w takim modelu są
przychody ze sprzedaży działek w pobliżu drogi, które w wyniku inwestycji stałyby się
atrakcyjniejsze dla potencjalnego inwestora. W powiecie świeckim rozważana jest taka
koncepcja przy planowanym węźle drogi ekspresowej S5. Wymaga to jednakże pogłębionych
analiz. W programie przebudowy dróg uwzględniono natomiast finansowanie środkami
prywatnymi w postaci klasycznych darowizn. Szacowana wielkość środków do pozyskania z tego
źródła w latach 2014 - 2020 wynosi 400 000 zł.
Oczekiwany program uspakajania ruchu na drogach samorządowych

Jeszcze w 2008 r. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Ministerstwie
Infrastruktury przygotowała założenia do finansowania zadań drogowych w ramach programu
uspakajania ruchu drogowego. Poziom dofinansowania w ramach dotacji celowej miał wynieść
50%, a kwalifikowałyby się projekty w obszarach zabudowanych przechodzące przez niewielkie
miejscowości. Cały program miał być finansowany z pożyczki z Europejskiego Banku
Inwestycyjnego, ale na poziomie samorządów byłyby to środki bezzwrotne. W latach
2010 - 2014 przewidywano wydatkowanie 125 mln euro. Niestety z uwagi na kryzys program
został zablokowany przez Ministra Finansów. Warto może wrócić do wypracowanych
materiałów. Powiat świecki miał przygotowany jeden projekt wpisujący się w ramy tego
programu. Z uwagi na blokadę Ministra Finansów zadanie to zrealizowano wykorzystujące inne
źródło finansowania, a mianowicie środki Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
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Środki z Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007 - 2013

Oczekiwania związane z funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej były ogromne.
Niestety zadania związane w szczególności z drogami powiatowymi zostały przez naszych
decydentów mocno zmarginalizowane. W programie operacyjnym województwa kujawsko-pomorskiego przewidziano dla powiatu świeckiego na cały okres programowania, tj. na lata
2007 - 2013 kwotę ok. 6,2 mln zł, co daje średnią na rok w wysokości niecałych 900 tys. zł. Ze
środków tych sfinansować można maksymalnie dwa kilometry drogi rocznie. Biorą pod uwagę
dodatkowo fakt, iż dofinansowanie tych zadań ustalono na poziomie 50%, rozczarowanie było
ogromne. Tym bardziej, że drogi wojewódzkie były finansowane w proporcji 85 do 15
i zdecydowana większość środków została podzielona na to zadanie w ramach, tzw. projektów
kluczowych. Dla powiatów było to natomiast jedyne źródło finansowania inwestycji z poziomu
środków europejskich. Nie można było skorzystać ze środków Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Środki z Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) na lata 2014 - 2020

Jeszcze większe rozczarowanie może spotkać samorządy w bieżącej perspektywie
finansowej. Zapisy poszczególnych programów operacyjnych dają, co prawda pewną furtkę, ale
trzeba sobie zdawać sprawę, że pozyskanie środków finansowych na drogi powiatowe będzie
bardzo trudne. Nie wykluczono, co prawda samorządów powiatowych z możliwości ubiegania
się o środki, a zastosowano, tzw. podejście funkcjonalne, co oznacza, że jeżeli droga powiatowa
spełnia funkcję połączenia z korytarzem Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), to takie
zadanie może kwalifikować się do wsparcia. W RPO województwa kujawsko-pomorskiego
wyznaczono limit środków na ten cel stanowiący maksymalnie 15% wszystkich środków
przeznaczonych na drogi. W programie na lata 2014 - 2020 zidentyfikowano w powiecie
świeckim jedno takie zadanie, a prognozowana kwota dofinansowania wynosi 6 600 000 zł.
Podkreślenia wymaga fakt, że droga przebiega przez cztery gminy, a w całym ciągu dróg
znajduje się odcinek drogi wojewódzkiej. W procesie uzgadniania udało się uwzględnić
finansowanie od wszystkich czterech gmin, przez które przebiega droga w jednym roku
budżetowym. W ramach programów unijnych warto przejrzeć priorytety nie wprost dedykowane
dla dróg jak np. tematykę związaną z przedsiębiorcami, a konkretnie tworzenie terenów
inwestycyjnych. Często w priorytetach tych kwalifikowane są wydatki związane z budową lub
przebudową drogi dojazdowej do takich terenów, co można wykorzystać prognozując
finansowanie programu drogowego. Przykładem dobrej praktyki w tym zakresie może być
pozyskanie przez powiat świecki w 2014 r. kwoty 6 mln zł na przebudowę drogi powiatowej
stanowiącej dojazd do terenów inwestycyjnych Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Środki zwrotne pozyskane z emisji obligacji komunalnych

Środki własne oraz potencjalne możliwości pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych
są nadal niewystarczające. Dlatego należy sięgać po tzw. źródła zwrotne. Ciekawym
instrumentem finansowania są obligacje komunalne. Dają one, w odróżnieniu od kredytów,
możliwości wydłużenia okresu karencji w spłacie kapitału nawet do siedmiu – dziesięciu lat. Jest
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to ważne szczególnie dla jednostek zadłużonych, gdzie z prognozy kształtowania długu wynika
konieczność asygnowania dużych kwot na spłatę długu w najbliższych latach. Tradycyjny kredyt
mógłby spowodować przekroczenie wskaźników zadłużenia, tym bardziej tych nowych
ustalanych indywidualnie począwszy od roku 2014. Obligacja oddala w czasie konieczność
spłaty kapitału ograniczając się w okresie przed zapadalnością do obowiązku wyasygnowania
środków na opłacenie odsetek. W przypadku braku środków własnych na inwestycje jest to
niewątpliwie interesujące rozwiązanie. Jednym ze źródeł finansowania nowego programu
inwestycyjnego jest właśnie specjalnie skonstruowany program emisji obligacji komunalnych.
W ramach tego programu powiat świecki zamierza pozyskać w roku 2017 kwotę 5,5 mln zł.
Wykup obligacji odbywać się będzie natomiast w latach 2023 - 2025. Roczne zaangażowanie
w wykup obligacji na poziomie poniżej 2 mln zł z odroczeniem spłaty do roku 2023 jest w pełni
dostosowane do możliwości finansowych powiatu oraz do już istniejącego długu.
Środki zwrotne pozyskane z preferencyjnych pożyczek

Oprócz komercyjnych zwrotnych źródeł finansowania na rynku można znaleźć instrumenty
korzystniejsze pod względem oprocentowania. Do takich instrumentów zalicza się pożyczka
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Maksymalne zaangażowanie funduszu w jeden
powiat może wynieść 1 mln zł. Do dofinansowania w ramach samorządowego programu
pożyczkowego kwalifikują się odcinki dróg przebiegające przez tereny wiejskie. Oprocentowanie
takiej pożyczki wynosi równowartość wskaźnika WIBOR 3M, jednak nie mniej niż 3 punkty
procentowe, czyli w obecnych warunkach rynkowych właśnie 3%. Zadania finansowane są do
100% wartości inwestycji, maksymalny okres kredytowania wynosi 5 lat, w tym okres karencji
w spłacie kapitału nie dłuższy niż 12 miesięcy. Powiat świecki korzystał z tej formy wsparcia
w poprzednim okresie programowania i w dalszym ciągu zakłada się finansowanie przy
wykorzystaniu środków funduszu w roku 2017 – o ile środki będą jeszcze dostępne. Warto też
cały czas monitorować rynek kredytów i pożyczek, bo mogą pojawić się podobne instrumenty.
Środki zwrotne pozyskane z kredytów komercyjnych

Obecny poziom stóp procentowych na pewno zachęca do korzystania z najbardziej
tradycyjnego finansowania, jakim jest kredyt. Możliwość skorzystania z takiej formy
finansowania jak z każdej innej tworzącej dług jest oczywiście możliwa przy spełnienie
rygorystycznych norm zadłużeniowych zapisanych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Dlatego tak ważne jest umiejętne zarządzanie długiem pozwalające samorządom na
minimalizowanie kosztów obsługi zadłużenia i wypełnienie limitów zadłużeniowych. Powiat
świecki zaciągnie w roku 2015 pięcioletni kredyt komercyjny w wysokości 3 mln zł na
sfinansowanie udziału własnego do wielu inwestycji drogowych. Wieloletni program
inwestycyjny przewiduje bowiem w roku 2015 przebudowę prawie 40 km dróg.
Obszar organizacyjno – zarządczy

Planowanie zadań drogowych powinno się odbywać w oparciu o podejście strategiczne
i wieloletnie. Nie ma możliwości zoptymalizowania wyników bez zastosowania takiego
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podejścia. Dlatego bardzo ważnym jest uwzględnienie wieloletnich planów zamierzeń drogowych
w strategii rozwoju oraz wieloletniej prognozie finansowej. W powiecie świeckim zadania drogowe
są elementem wykazu przedsięwzięć, który stanowi załącznik do wieloletniej prognozy
finansowej. W latach 2014 - 2020 zaplanowano do realizacji aż 44 zadania na łączną kwotę
98,1 mln zł. Pozwoli to na inwestycje drogowe na odcinku 222 km. Znalezienie się tych zadań
w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej pozwala podejmować zobowiązania
wieloletnie, co oznacza możliwość ogłaszania przetargów jeszcze w starym roku budżetowym
i uzyskiwania dzięki temu korzystne cenowo oferty. Logicznie zbudowany plan wieloletni przy
uwzględnieniu zobiektywizowanych kryteriów takich jak: znaczenie gospodarcze, natężenie
ruchu, stan drogi, alternatywne możliwości dojazdu do stolicy powiatu, wielkość infrastruktury
społecznej zminimalizuje w przyszłości możliwość „politycznego majstrowania”. Ważne było
przy tym, żeby kryteria wyboru zadań drogowych były poddane szerokiej konsultacji i dyskusji.
Osiągnięto w ten sposób racjonalną pewność, co do stałości raz ustalonej kolejności,
minimalizując prawdopodobieństwo zjawiska tzw. „utopionych kosztów” na fazę projektową
inwestycji, która w przyszłości nie zostanie zrealizowana. Planując inwestycje zastosowano
podejście z tzw. nakładką, tzn. planowano zawsze więcej zadań niż wynika to z możliwości
wyznaczonych przez wieloletnią prognozę finansową. Zastosowanie takiego systemu planowania
spowoduje, iż w przypadku pojawienia się dodatkowych nieplanowanych źródeł finansowania
inwestycji, będziemy posiadali gotowy projekt. Innym ważnym instrumentem w obszarze
organizacyjno – zarządczym jest sposób przeprowadzenia zamówienia publicznego. Chodzi
o spowodowanie jak największej konkurencyjności po stronie wykonawcy, przez co można
osiągnąć niższą cenę. Taką możliwość stwarza zastosowanie przetargu nieograniczonego z tzw.
dogrywką elektroniczną. W tradycyjnym przetargu oferty papierowe kończą procedurę wyboru,
natomiast w przypadku dogrywki elektronicznej stwarzamy sobie dodatkowo możliwości
dalszego obniżenia ceny. Bardzo ważnym elementem procesu inwestycyjnego jest faza
projektowa. Kluczowe inwestycje są projektowane siłami własnymi, co poprawia jakość
dokumentacji i uwzględnia w procesie planowania oczekiwania lokalnych społeczności
reprezentowanych przez wójta, zebrania sołeckie, itp.
Racjonalna kategoryzacja dróg

Sposób podziału dróg samorządowych pomiędzy poszczególnych zarządców budzi bardzo
duże wątpliwości. W praktyce można wskazać odcinki dróg powiatowych, które powinny należeć
do kategorii dróg gminnych bądź wojewódzkich. Nie ma co oczekiwać, że zostanie to
uporządkowane przy pomocy rozwiązań ustawowych. Dlatego też w ramach budowy programu
inwestycyjnego na lata 2014 - 2020 uzgodniono, że do gmin zostaną przekazane 22 kilometry
dróg obecnie będących w dyspozycji powiatu. Oczywiście nie byłoby to możliwe bez
uwzględnienia uprzedniej modernizacji takiej drogi. Takie same uzgodnienia potrzebne są
również na linii marszałek – starosta. Racjonalna sieć dróg to też bardziej efektywnie
wydatkowane środki finansowe i możliwość koncentracji pieniędzy na odcinkach istotnych
z punktu widzenia sieci.
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Nie zapominajmy o bieżącym utrzymaniu dróg

Inwestycje to nie wszystko, ponieważ brak należytego bieżącego utrzymania
przebudowanych dróg może w krótkim czasie zniweczyć wysiłek inwestycyjny i doprowadzić do
ponownej degradacji substancji drogowej. Dlatego też w wieloletniej prognozie finansowej
wyznaczono minimalny poziom środków, jakie powiat zamierza przeznaczać na bieżące
utrzymanie dróg w horyzoncie planu do roku 2020. Jest to 5, 5 mln zł powiększane corocznie
o wskaźnik inflacji. Dodatkowo zakupiono ścinarkę do poboczy, koparko-ładowarkę, ciągnik
oraz walec. Wyposażenie ludzi zatrudnionych w Powiatowym Zarządzie Dróg w odpowiedni
sprzęt powinno zwiększyć wydajność pracy a także wydatnie przyczynić się do poprawy
bieżącego utrzymania dróg, w tym oczywiście również tych przed chwilą przebudowanych.
Podsumowanie

Odpowiedź na pytanie, co mogą zrobić powiaty, żeby w latach 2014 - 2020, w jeszcze
szybszym tempie mogły inwestować w swoje drogi, jest efektem praktycznych doświadczeń
w powiecie świeckim i nie stanowi oczywiście katalogu zamkniętego możliwych do podjęcia
działań. Bardzo ważnym i nieporuszonym aspektem sprawy jest ciągły lobbing za drogami
samorządowymi, które stanowią obecnie przecież ponad 90% całej sieci drogowej. Należy
wykorzystać wszelkie możliwe fora od komisji wspólnej rządu i samorządu przez korporacje
samorządowe skończywszy na pojedynczych wystąpieniach. Artykuł niniejszy wpisuje się zatem
w takie pojedyncze wystąpienie pokazując, że samorządy robią bardzo wiele, żeby zrealizować to
jedno z najważniejszych zadań, jakim jest utrzymanie dróg. Drogi dla gospodarki to jak
krwioobieg dla organizmu. W świetle badań przeprowadzonych wśród małych i średnich
przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim to jakość infrastruktury drogowej jest
najważniejsza dla prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Przed nami być może
kolejne wyzwania zmierzające do zmiany struktury finansowania zadań powiatowych.
Propozycje strony samorządowej zmierzają w kierunku uzyskania udziałów w podatkach
pośrednich takich jak: podatek od towarów i usług oraz akcyza na paliwo. Istnieje bowiem dla
przykładu zależność pomiędzy ilością zakupionego paliwa na terenie powiatu a stopniem zużycia
dróg. Środki te zwiększając wolumen dochodów ogółem przyczynią się na pewno do poprawy
jakości infrastruktury drogowej, która jest przecież jednym z podstawowych bodźców
pobudzających wzrost gospodarczy.
Dariusz Woźniak
Skarbnik Starostwa Powiatowego
w Świeciu
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CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ ORAZ OCENA RYZYKA ICH WYSTĄPIENIA NA
OBSZARZE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 40
Wstęp

Rzeczywistość drugiej dekady XXI wieku sprawia, że bezpieczeństwo jest jednym
z najważniejszych problemów współczesnego świata41. Choć bezpieczeństwo można rozpatrywać
wieloaspektowo, to niepodważalnie jest ono związane z warunkami egzystencji podmiotu42.
W tym rozumieniu bezpieczeństwo jest naczelną wartością i dobrem człowieka43 i składa się
z dwóch komponentów: jeden mówi o zapewnieniu przetrwania podmiotu, drugi traktuje
o potrzebie jego rozwoju stałego, ciągłego i dotyczącego przyszłości. I tu odpowiednim będzie
przytoczenie słów Jana Pawła II-…przyszłość od Was zależy…, musicie mieć siłę.44
Istota zagadnienia

W kształtowaniu bezpieczeństwa ważną rolę odgrywa świadomość społeczności lokalnej na
temat roli, jaką odgrywa w tym zakresie. Podstawy i zachowania społeczności są wynikiem
istniejącej kultury bezpieczeństwa, której podstawą jest poczucie współodpowiedzialności za
istniejący poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego. Budowa kultury bezpieczeństwa
polega na kształtowaniu wzorców zachowań związanych z właściwą oceną zagrożeń, samego
przygotowania na wypadek ich wystąpienia oraz uświadamiania społeczeństwa, że są jednym
z elementów systemu bezpieczeństwa. Głównym celem artykułu jest zwrócenie uwagi wspólnoty
lokalnej na zagrożenia, jakie mogą wystąpić na terenie gminy i powiatu.
Zagadnienie to niewątpliwie wymaga dogłębnego opracowania, a artykuł stanowi tylko
wprowadzenie w tę problematykę. Jak stanowi ustawa o samorządzie gminnym, jednym
z podstawowych zadań nałożonych przez ustawodawcę na gminę jest zaspokajanie potrzeb całej
zbiorowości, ze szczególnym uwzględnieniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Zatem zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Każda jednostka samorządu terytorialnego
charakteryzuje się innymi uwarunkowaniami: klimatycznymi, rzeźbą terenu, bonitacją gleb,
wskaźnikami lesistości, danymi demograficznymi, gospodarką przestrzenną, siecią
komunikacyjną, potrzebami energetycznymi czy też rozwojem infrastruktury technicznej.
Jednak na poziom bezpieczeństwa mieszkańców danego obszaru – gminy – negatywnie wpływa
każda sytuacja kryzysowa. Im większa będzie świadomość wspólnoty lokalnej w zakresie
zagrożeń, tym w przypadku zaistnienia będziemy sprawniej zapobiegać zdarzeniom
i rozwiązywać ich skutki.

Artykuł prezentuje wypowiedź przedstawiciela samorządu terytorialnego, zachowując formę i treść jaka wpłynęła
do redakcji „Biuletynu Informacyjnego”.
41
M. Kozub, Myśleć strategicznie o bezpieczeństwie przyszłości, Wydawnictwo AON, Warszawa 2013.
42
Tamże, str. 13.
43
R. Jakubczak, J. Marczak, K. Gąsiorek, W. Jakubczak, Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze
globalizacji, Wydawnictwo AON, Warszawa 2008.
44
Zapis sprecyzowany o jedno z przesłań Jana Pawła II do Polaków – wygłoszone w trakcie pierwszej pielgrzymki
Papieża Polaka do Ojczyzny (Warszawa 1979).
40
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Analiza problemu

Badając i analizując zagrożenia oraz skalę ich wystąpienia np. na przykładzie samorządu, na
terenie Powiatu Tucholskiego możemy scharakteryzować je w sposób następujący:
 Zagrożenia związane z wystąpieniem zdarzeń radiacyjnych.
 Realne zdarzenia radiacyjne powodują zagrożenia o ograniczonej skali i intensywności,
nie stanowią sytuacji wymagających wprowadzenia stanów nadzwyczajnych. Użycie
broni jądrowej jest mało prawdopodobne, choć realne. Bardzo małe ryzyko ogranicza się
do niewielkich emisji substancji niepowodujących większych zagrożeń.
 Zagrożenia epidemiczne ludności.
 Jest to zagrożenie, na które praktycznie nie jesteśmy przygotowani i wystąpienie choroby
zakaźnej rozprzestrzeniającej się wśród społeczeństwa byłoby niezwykle trudne do
opanowania. Wymagające podjęcia nadzwyczajnych działań, może wiązać się
z wprowadzeniem stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej.
 Zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt.
 Zagrożenie mogące objąć cały obszar powiatu ze szczególnym uwzględnieniem rejonów
przyległych do rzeki Brdy i jezior oraz ferm hodowlanych. Roznosicielem zarazków,
wirusów itp. mogą być ptaki, ale także myszy szczury. Problem może dotyczyć zarówno
ptaków dziko żyjących jak hodowlanych. Ocenia się to, jako średni poziom zagrożenia.
 Zagrożenie powodziowe oraz pogodowe.
 Stan przygotowania do przeciwdziałania skutkom powodzi oraz efektywnego
ograniczania rozprzestrzeniania się tego zagrożenia jest dość ograniczony. Zagrożenie ma
jednak charakter lokalny. Wystąpienie zagrożenia powodziowego mającego wymiar
sytuacji kryzysowej jest mało prawdopodobne. Coraz częstszymi mogą natomiast być
zagrożenia meteorologiczne w postaci:
1) silnych, nawet huraganowych wiatrów, połączonych z dużymi opadami deszczu,
powodującymi podtopienia,
2) wysokich temperatur i suszy,
3) niskich temperatur, połączonych z dużymi opadami śniegu.
Występowanie tych zagrożeń jest niestety coraz częstsze.
 Zagrożenia wystąpienia poważnych awarii przemysłowych.
 Zagrożenia te obejmują głównie magazyn amoniaku, gdzie potencjalne skutki
gwałtownej i masowe emisji ze wszystkich zbiorników amoniaku byłyby katastrofalne.
Jest to bardzo mało prawdopodobne. Obiekt wchodzi w skład infrastruktury krytycznej.
 Zagrożenia będące powodem wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.
 Zagrożenia o skali powodującej konieczność wprowadzenia ograniczeń praw wolności
obywatela, czyli ewoluujące, progresywne i wiążące się z ogromnymi stratami
w ludności, środowisku i infrastrukturze. Ocena zagrożenia jest bardzo mało
prawdopodobna. Zagrożenia mogą spowodować zakłócenia infrastruktury krytycznej.
 Zagrożenia będące powodem wprowadzenia stanu wyjątkowego.
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 Zagrożenia o charakterze zagrożeń bezpieczeństwa publicznego mogące być
konsekwencją nietypowych sytuacji kryzysowych lub społecznych. Jest to bardzo mało
prawdopodobne. Zagrożenia mogą spowodować zakłócenia infrastruktury krytycznej.
 Zagrożenia będące powodem wprowadzenia stanu wojennego.
 Zagrożenia ze strony państw obcych. Prawdopodobieństwo jest pomijalne, małe.
Zagrożenia mogą spowodować zakłócenia infrastruktury krytycznej.
 Zagrożenia związane z wystąpieniem innych sytuacji kryzysowych.
 Mogą to być wypadki masowe – katastrofy komunikacyjne, budowlane, górnicze
i geologiczne, susze oraz inne nieprzewidziane sytuacje spełniające definicję sytuacji
kryzysowych. Zdarzenia takie występują losowo, np. katastrofy lotnicze, kolejowe,
autokarowe – skala koniecznej interwencji jest jednak zależna od konkretnego przypadku
zdarzenia. Trudność polega na wymuszanej presji medialnej na organy władzy w zakresie
reakcji, gdzie przepisy prawa niejednoznacznie określają możliwości podejmowania
konkretnych działań. Organy władzy w takich sytuacjach mogą napotykać trudności,
wynikające z braku uregulowań prawnych w zakresie kompetencji poszczególnych
organów np. może dojść do nieporozumień między sferą cywilną a wojskową, pomiędzy
władzami gminy a powiatu, pomiędzy samorządem terytorialnym a Wojewodą itp.
Zagrożenia mogą spowodować zakłócenia infrastruktury krytycznej.
Powiat Tucholski a kwestie zagrożeń

Pod względem zagrożeń występujących w poszczególnych gminach powiatu tucholskiego na
uwagę zasługują:
 zagrożenie powodziowe – może powstać w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia obiektów
i urządzeń hydrotechnicznych oraz w wyniku wystąpienia nagłych opadów atmosferycznych
50 mm/dobę, zalodzenia, gwałtownego topnienia pokrywy śnieżnej lub lodowej na rzece
Brda – o długości 34 km.
Zatopienia lokalnych obiektów wodnych mogą powstać w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia
obiektów hydroenergetycznych i hydrotechnicznych na rzekach.
 zagrożenie pożarowe – pożary przestrzenne są najważniejszymi zagrożeniami głównie
w rejonach zwartych kompleksów leśnych szczególnie w warunkach długotrwałej suszy
i przy silnych wiatrach.
 zagrożenie pożarowe i wybuchowe stanowią gazociągi ciśnienia: wysokiego na odcinku
63 km, średniego 24 km, niskiego 39,4 km.
Ryzyko powstania pożaru na ternach leśnych powiatu tucholskiego określa się, jako wysoce
prawdopodobne.
 zagrożenie od niebezpiecznych emisji substancji chemicznych – zakład na terenie powiatu
posiadający amoniak, gdzie z uwagi na lokalizację chłodni strefa skażenia obejmuje promień
1800 m.
 zagrożenie promieniotwórcze – zagrożenie skażeniem promieniotwórczym na dużą skalę
stanowią rozmieszczone na terytorium państw ościennych elektrownie jądrowe.
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zagrożenia przestępczością (terroryzm) – celem przestępczego oddziaływania
zorganizowanych grup terrorystycznych i przestępczych, zwłaszcza w warunkach
wystąpienia zagrożeń i prowadzenia działań ratowniczych na dużą skalę mogą stać się
obszary, obiekty i urządzenia ważne dla bezpieczeństwa publicznego, a w szczególności:
zakłady, obiekty i urządzenia mające istotne znaczenie dla funkcjonowania aglomeracji
miejskich (elektrownie, ciepłownie, ujęcia wody, wodociągi i oczyszczalnie ścieków),
rurociągi paliwowe, linie energetyczne i telekomunikacyjne, zapory wodne i inne urządzenia
hydrotechniczne, banki, obiekty i urządzenia telekomunikacyjne, pocztowe - ryzyko
powstania zagrożenia na terenie powiatu określa się, jako mało prawdopodobne.
gazyfikacja - sieć gazowa na terenie powiatu jest mało rozwinięta. Przez teren powiatu
przeprowadzony jest gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia. Ryzyko powstania
zagrożenia chemiczno-ekologicznego skutkiem rozszczelnienia rurociągu określa się, jako
prawdopodobne.
sieć komunikacyjna, zagrożenia wynikające z transportu materiałów niebezpiecznych oraz
produktów ropopochodnych - położenie powiatu w układzie krajowych i wojewódzkich
połączeń komunikacyjnych decyduje o funkcjach transportowych regionu, co ma ważne
znaczenie dla gospodarki i obronności kraju. Ryzyko określa się, jako prawdopodobne.
charakter zabudowy - dominuje w mieście zabudowa zwarta, w miejscowościach gminnych
również, o konstrukcjach dachowych drewnianych i łatwopalnych. Ryzyko określa się, jako
wysoce prawdopodobne.
trzęsienia ziemi- zjawiska sejsmiczne występują bardzo rzadko w naszym kraju. Ocenia się
prawdopodobieństwo, jako niewielkie.

Podsumowanie

Podsumowując rozważania zawarte w artykule należy zauważyć, że temat nie został
wyczerpany, jedynie zasygnalizowany. Materia ta, zasługuje na kontynuację publikacji i analizy
w kwestii poszczególnych zagrożeń na danym obszarze.
W ocenie autorki, jednostki samorządu terytorialnego nie posiadają wystarczających środków
oraz wyspecjalizowanej kadry do realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym
i szeroko pojętym bezpieczeństwem. Obszary te bardzo często traktowane są bardzo pobieżnie i to
podejście jest niebezpieczne dla naszej przyszłości. Istnieje dzisiaj potrzeba strategicznego
myślenia o bezpieczeństwie - a wynika ona z wiedzy o wewnętrznej strukturze społeczeństwa, jak
i funkcjonowaniu ewolucji środowiska międzynarodowego, w którym rodzą się zagrożenia.
Współczesne zagrożenia , a zatem i bezpieczeństwo staje się dziedziną coraz trudniejszą do oceny
przewidywania, z takiego chociażby powodu, jak zwiększenie liczby podmiotów, które mogą brać
w niej udział.
Starajmy się, zatem przewidywać zagrożenia, aby dwa mega trendy rozwojowe: globalizacja
i informatyzacja nie naraziły naszego bezpieczeństwa na zakłócenie i utratę stabilnych warunków.
Dorota Gromowska
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III. INFORMACJE
\

WYJAŚNIENIA I INTERPRETACJE
Pismo Ministerstwa Finansów Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego z dnia
9 grudnia 2008 r. w sprawie zasad sporządzania sprawozdania Rb-27S
W związku z pismem z dnia 1 września 2008 r. Nr FN.3111-29/2008 w sprawie zasad
sporządzania sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego w zakresie wykazywania w tym sprawozdaniu skutków ulg i zwolnień
w podatkach i opłatach stanowiących dochód gminy - Ministerstwo Finansów uprzejmie
informuje:
Zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ust. 1 pkt 9 - 11 instrukcji, stanowiącej załącznik
nr 34 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27·czerwca 2006 r, w sprawie
sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.) skutki ulg, o których mowa
w w/w piśmie, należy ująć w sprawozdaniu Rb-27S w następujący sposób:
Ad. pkt a) - w sprawozdaniu Rb-27S, w kolumnie „Skutki obniżenia górnych stawek podatków
obliczone za okres sprawozdawczy”, wykazuje się kwoty stanowiące różnice pomiędzy
dochodami, jakie gmina lub miasto na prawach powiatu mogłaby uzyskać stosując górne stawki
podatkowe, a dochodami , jakie powinna uzyskać stosując niższe stawki uchwalone przez radę
gminy lub miasta naprawach powiatu. W przypadku zastosowania przez gminę lub miasto na
prawach powiatu obniżenia górnej stawki, różnicę, pomiędzy stawką górną, a przyjętą,
w uchwale przez radę gminy lub miasta na prawach powiatu, przemnożoną przez podstawę
opodatkowania, wykazuje się w kolumnie „Skutki obniżenia górnych stawek ...” sprawozdań
dotyczących dochodów budżetowych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego.
Natomiast skutki finansowe wynikające ze zwolnień i udzielonych ulg w podatkach i opłatach
wprowadzonych przepisami uchwał rad gmin lub miast na prawach powiatu, wydanymi na
podstawie ustawowych upoważnień, ujmuje się w sprawozdaniu Rb-27S za kolejne okresy
sprawozdawcze danego roku budżetowego, w kolumnie „Skutki udzielonych ulg i zwolnień
obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)”.
W związku z powyższym od przedmiotów zwolnionych na mocy uchwał rady gminy należy
wyliczyć skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i wykazywać w kolumnie „Skutki
obniżenia górnych stawek …”, zaś same skutki zwolnienia należy wykazać w kolumnie „Skutki
udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień
ustawowych)”. Wówczas podstawą wyliczenia skutków zwolnienia będzie stawka podatku
przyjęta w uchwale rady gminy.
Jednocześnie Ministerstwo Finans6w zwraca uwagę, aby przy wykazywaniu kwot dotyczących
skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia
na raty oraz odroczenia terminu płatności - nie ujmować dwukrotnie tych samych skutków
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finansowych, co powodowałoby zawyżenie wysokości potencjalnych dochodów gminy lub
miasta na prawach powiatu.
Ad. pkt b) - Zgodnie z art. 67 d § 1 pkt 3ustawy ordynacja podatkowa, organ podatkowy może
z urzędu udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67 a § 1 pkt 3
tej ustawy, tj. może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub
opłatę prolongacyjną, jeśli kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w zakończonym
postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym.
W przypadku wystąpienia nieściągalnych zaległości, pozostałych po wpłaceniu przez
Syndyka przypadające gminie kwoty z podziału masy upadłościowej, to tego rodzaju skutki
finansowe nie powinny być wykazywane w sprawozdaniu Rb-27S, oraz konsekwentnie
w sprawozdaniu Rb-PDP w kolumnie dotyczącej udzielonych ulg, wówczas gdy nie wynikają
z decyzji właściwych organów jednostki. Natomiast skutki ulg, które wynikają z decyzji
właściwych organów jednostki, w zakresie zarówno bieżących, jak i zaległych należności,
powinny być wykazywane w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie „Skutki decyzji wydanych przez
organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres
sprawozdawczy”.
Ad. pkt c) - Przedawnienie, zgodnie z art. 59 § 1 pkt 9 ustawy - Ordynacja podatkowa, jest jedna
z form wygaśnięcia zobowiązania podatkowego, które następuje z mocy prawa, a nie na
podstawie decyzji organu podatkowego.
Przedawnienia nie zalicza się do ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, wymienionych
w rozdziale 7a ustawy Ordynacja podatkowa. Przedawnienie jest odmienną od umorzenia
instytucją prawa podatkowego, prowadząca do wygaśnięcia zobowiązania podatkowego na
skutek upływu określonych w ustawie terminów.
Powyższe oznacza, iż skutków odpisów należności budżetowych z tytułu podatków
lokalnych, w stosunku do których nastąpiło przedawnienie, nie należy wykazywać
w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie 14 „Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na
podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy”.
Należy jednak zaznaczyć, ze stosownie do zapisów w art. 5 ustawy z dnia 17 grudnia
2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 14, poz. 114 z późn. zm.), naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest m.in.
nieustalenie należności, niepobranie lub niedochodzenie należności, niezgodnie z przepisami
umorzenie albo dopuszczenie do przedawnienia tej należności w odniesieniu do Skarbu Państwa,
jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych.

KALENDARIUM BUDŻETOWE
Terminy składania sprawozdań

Jednostki samorządu terytorialnego przesyłają do regionalnej izby obrachunkowej za I i II
kwartał 2015 r. następujące sprawozdania:
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Sprawozdania w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Podstawa prawna:
Rozporządzenia Ministra Finansów:
 z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej45,
 z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie
operacji finansowych46,
 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych
zaliczanych do państwowego długu publicznego47.
Sprawozdania zbiorcze, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych są sporządzane przez
przewodniczących zarządów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie sprawozdań
jednostkowych jednostek im podległych oraz sprawozdania jednostkowego jednostki samorządu
terytorialnego, jako jednostki budżetowej i jako organu. Sprawozdania przekazywane są do
regionalnej izby obrachunkowej wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego
bezpiecznym podpisem elektronicznym, który składa główny księgowy (skarbnik) i kierownik
jednostki (dysponent funduszu, przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego).
Terminy przekazywania sprawozdań przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do
regionalnej izby obrachunkowej, odpowiednio:
Do dnia 12 kwietnia 2015 r. i 12 lipca 2015 r.
Rb-27ZZ – sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami – składane dysponentowi przekazującemu dotację oraz do wiadomości regionalnej
izbie obrachunkowej.
Do dnia 14 kwietnia 2015 r. i 14 lipca 2015 r.
Rb-50 – sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami – składane dysponentowi głównemu przekazującemu dotację oraz do wiadomości
regionalnej izbie obrachunkowej.
Do dnia 22 kwietnia 2015 r. i 22 lipca 2015 r.
Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu
terytorialnego,
Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu
terytorialnego,
Rb-28 NWS – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu
terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego,
Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,

45

Dz. U. z 2014 r. poz. 119.
Dz. U. z 2014 r. poz. 1773.
47
Dz. U. Nr 298, poz. 1767.
46
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Rb-30S – sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów
budżetowych,
Rb-34S – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa
w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Rb-Z – sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
Rb-N – sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.
1.1. Korekty sprawozdań

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonych sprawozdaniach miesięcznych
Rb-27S i Rb-28S za styczeń, listopad i grudzień jednostka samorządu terytorialnego korekt tych
sprawozdań nie przekazuje do regionalnej izby obrachunkowej, a tym samym do
Ministerstwa Finansów. Poprawne dane uwzględnia odpowiednio w sprawozdaniach
sporządzanych za najbliższy okres sprawozdawczy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
w sprawozdaniach:
– miesięcznych: Rb-27S i Rb-28S (za marzec, czerwiec, wrzesień),
– kwartalnych: Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S (za I, II, III kwartały), Rb-28NWS (za I kwartał)
dane koryguje się w terminie do dnia sporządzenia sprawozdania za kolejny okres
sprawozdawczy.
Jednostka samorządu terytorialnego przekazuje korekty sprawozdań do regionalnej izby
obrachunkowej w ciągu 5 dni od dnia jej sporządzenia.
Korekty danych w sprawozdaniach kwartalnych (za IV kwartały) Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S
oraz rocznych Rb-27S, Rb-28S, Rb-PDP i Rb-ST jednostki samorządu terytorialnego przekazują
do właściwej regionalnej izby obrachunkowej w terminie do 30 czerwca roku następującego
po roku budżetowym, z zastrzeżeniem, że korekty rocznego sprawozdania Rb-PDP wraz
z uzasadnieniem oraz rocznego sprawozdania Rb-27S, wyłącznie w zakresie danych objętych
sprawozdaniem Rb- PDP, jednostki samorządu terytorialnego dokonują do 5 lat wstecz, licząc
od końca roku budżetowego poprzedzającego rok stwierdzenia nieprawidłowości.
Korekty danych zawartych w sprawozdaniach Rb-27ZZ i Rb-50 (za I, II i III kwartały)
dotyczących poprzednich okresów sprawozdawczych uwzględnia się odpowiednio
w sprawozdaniach sporządzonych za bieżący okres sprawozdawczy, a korekty danych
w sprawozdaniach Rb-27ZZ i Rb-50 za IV kwartały jednostki samorządu terytorialnego przekazują
do dysponentów środków budżetu państwa przekazujących dotacje oraz do właściwej regionalnej
izby obrachunkowej w terminie do 25 kwietnia roku następującego po roku budżetowym.
Uwaga
1. Jednostki samorządu terytorialnego dokonujące korekty sprawozdania Rb-PDP zobowiązane są
zgodnie z § 8 ust. 4 Załącznika Nr 39 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości
budżetowej do wypełnienia części „Uzasadnienie korekty”, podając jednocześnie czy korekta
sprawozdania nastąpiła wskutek kontroli wewnętrznej czy też w wyniku kontroli zewnętrznej
przeprowadzonej m.in. przez inspektorów kontroli WKGF.
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2. Ponadto Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przypomina, iż w sytuacji, gdy
konieczne będzie złożenia korekty sprawozdania Rb-PDP za okres do 31 grudnia 2013 r.
i wcześniejszy jst zobowiązane są przekazać korekty w wersji zarówno elektronicznej jak
i papierowej.
3. Korekty sprawozdań Rb-PDP sporządzane za okres od 1 stycznia 2014 r. winny zostać
przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy tylko i wyłącznie w wersji
elektronicznej.
2.

Sprawozdania jednostek posiadających osobowość prawną, dla których organem
założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem Nr 8 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r.
w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedkłada sprawozdania za I i II kwartał
2015 r. właściwej regionalnej izbie obrachunkowej w terminach odpowiednio: do 28 kwietnia
2015 r. i 28 lipca 2015 r.
2.1. Korekty sprawozdań

W przypadku zmiany stanu faktycznego w ewidencji księgowej lub w przypadku stwierdzenia
błędu w uprzednio przekazanym sprawozdaniu, jednostka niezwłocznie sporządza oraz przekazuje
korektę sprawozdania nieodpowiadającego stanowi faktycznemu do jednostki będącej odbiorcą
tego sprawozdania. Jeżeli jednak od końca okresu sprawozdawczego upłynęło 6 miesięcy, a zmiana
stanowi mniej niż 0,001% PKB za rok budżetowy, którego sprawozdanie dotyczy (lub
w przypadku braku informacji – za ostatni znany okres) wówczas nie należy składać korekt.
Takie same zasady w zakresie sporządzania korekt obowiązują jst zarówno w zakresie ich
budżetów jak i jednostek z osobowością prawną, dla których organem nadrzędnym lub
założycielskim jest jst.
2.2. Uwagi do sporządzania i przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych jednostek
posiadających osobowość prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest
jednostka samorządu terytorialnego

1. Arkusze sprawozdań w zakresie operacji finansowych, w celu ich aktualnej wersji, przed
każdym sporządzeniem należy pobrać ze strony www.rio.gov.pl.
Wypełniać należy tylko i wyłącznie niebieskie pola arkusza sprawozdawczego, nie należy
wypełniać białych pól (zawierają one makra) gdyż powoduje to wyłączenie funkcji
sumowania.
2. Po sporządzeniu sprawozdania zmiany należy zapisać poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz
plik o poprawnej nazwie do przekazania do RIO”. Spowoduje to zapisanie pliku o poprawnej
nazwie np. prbn041901300.xls gdzie n-należności, 04-kod województwa, 19-kod powiatu,
01-kod gminy, 3-rodzaj jednostki (miejska, miejsko-wiejska, wiejska), który tylko
i wyłącznie wtedy zostanie prawidłowego zaczytany do zbiorczej bazy.
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3. W celu poprawnego działania arkusza a zwłaszcza zapisywania, bezpieczeństwo makr zaleca
się ustawić w starszej wersji EXCEL na „średnie”, a w nowszej wersji EXCEL na „włącz
wszystkie makra”.
4. W przypadku wysyłki elektronicznej po podpisaniu plików xls ze sprawozdaniami dwoma
podpisami elektronicznymi nie należy ich ponownie otwierać aby nie utracić poprawności
weryfikacji podpisu, przy wysyłce plików zaleca się (sprawozdania i pliki xades) spakować
je do jednego pliku (np. zip lub rar).
5. Sprawdzenie poprawności wypełnienia arkusza względem nazwy jednostki, odpowiedniego
numeru REGON, kodu jednostki, kwartału i roku.
6. W sprawozdaniu Rb-N i Rb–Z nie mogą wystąpić kwoty ujemne.
7. W załączniku „82” (samorządowe osoby prawne) kwoty może wykazywać tylko i wyłącznie
województwo samorządowe.
8. Sprawozdania nie powinno zawierać żadnych należności i zobowiązań wobec Banku
Centralnego.
3.

Sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz
sektora finansów publicznych

Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej48,
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej
pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach
przedsiębiorców we wpłatach należnych świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych49.
Organy właściwe do poboru należności sporządzają i przekazują ministrowi właściwemu do
spraw finansów sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń
należnych na rzecz sektora finansów publicznych. Jednostki samorządu terytorialnego przekazują
sprawozdania w formie elektronicznej do Departamentu Wspierania Polityki Gospodarczej
w Ministerstwie Finansów za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych (art. 34 w związku
z art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej.
Kwoty zaległości oraz kwoty odsetek w sporządzonych sprawozdaniach należy podawać
w kwotach zaokrąglonych do pełnych tysięcy złotych. Sprawozdania sporządza się w rachunku
narastającym.
Sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz
sektora finansów publicznych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia
2008 r. w tym zakresie, sporządza się tylko według stanu na koniec roku kalendarzowego
i przekazuje do regionalnej izby obrachunkowej w terminie 60 dni od dnia zakończenia roku
kalendarzowego to znaczy do dnia 1 marca 2015 r.
48
49

Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.
Dz. U. z 2014 r., poz. 1065 z późn. zm.
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Uwaga
W Dzienniku Ustaw z dnia 30 grudnia 2014 r. poz. 1952 opublikowane zostało rozporządzenie
Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych. Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. z wyjątkami, o których mowa
w paragrafach 2 - 4. Zgodnie z paragrafem 2 w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia jednostki samorządu terytorialnego dostosują uchwały budżetowe do
przepisów paragrafu 1 pkt. 1 lit. h oraz j, tj. w zakresie dodanych rozdziałów:
– 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych
formach wychowania przedszkolnego”,
– 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,
liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”.
Do rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami” dodano objaśnienia w brzmieniu:
W rozdziale tym ujmuje się m.in. dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach50.
Ponadto, ww. rozporządzenie wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej, dotyczące, m.in.:
– uchylenia paragrafów wydatków 435 „Zakup usług dostępu do sieci Internet” i 437 „Opłaty
z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej”,
– nadania paragrafowi 436 brzmienia „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
Paragraf ten obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci
Internet”,
– dodania paragrafów:
– § 205 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego”,
– § 625 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego”.
Zgodnie z objaśnieniami paragrafy te dotyczą środków dotacji i płatności otrzymywanych/
przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu
terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów
realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014 - 2020.
50

Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.

Biuletyn Informacyjny Nr 1 (82) 2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

55

Jednocześnie zapisami rozporządzenia nadano nowe brzmienie objaśnieniom do paragrafów
dochodów i wydatków 200 i 620. Dokonano zmiany objaśnień do niektórych paragrafów, w tym
do paragrafów dochodów: 069 „Wpływy z różnych opłat” i 097 „Wpływy z różnych dochodów”
oraz paragrafów wydatków: 269 „Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat
z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne
pracowników powiatowego urzędu pracy”, 304 „Nagrody o charakterze szczególnym
niezaliczone do wynagrodzeń” i 430 „Zakup usług pozostałych”, a także uchylenia objaśnień do
paragrafu 495 Różnice kursowe.
Mając na uwadze zmiany dotyczące klasyfikacji budżetowej wprowadzone powyższym
rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji konieczne jest dostosowanie
zarówno planu dochodów, jak i wydatków do obowiązującej klasyfikacji.
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