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W z!owe zagadnienia ustawy
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Crucial issues about The Act of Regional Development
Streszczenie: Artyku formu uje problemy prawne, zarówno materialnoprawne jak i proceduralne wynikaj!ce ze stosowania ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju przez organy
w adzy publicznej oraz przez s!dy administracyjne. Ponadto definiuje i wyja"nia zasadnicze poj#cia, pojawiaj!ce si# w ustawie, porównuj!c je do to$samych poj#% u$ytych w innych aktach
prawnych, równie$ tych u$ywaj!cych podobnej terminologii. Przewodnim celem artyku u jest
scharakteryzowanie istotnych problemów wynikaj!cych z interpretacji ustawy o prowadzeniu
polityki rozwoju, prawid owo"ci funkcjonowania s!dów administracyjnych w ramach tej interpretacji, a tak$e skutków orzecze& s!dów administracyjnych dla beneficjentów ustawy.
S!owa kluczowe: kontrakt wojewódzki, uprawnienia administracji publicznej, informacja odmowna, ocena projektu

Abstract: The Act of Regional Development creates many interpretation problems, so this
article solves some very important concepts, and presents ideas on how to apply the law, how
administrative courts rule in cases with the use of The Act of Regional Development. Many
public organs have some problems with using this Law, also many courts rule in a different
manner and that situation must be standardized to make possible the right application of the
Law. The main point of this article is to signal the interpretation inconsistencies concerning The
Act of Regional Development in the rules and the use of this Law by public organs.
Key words: regional contract, the powers of public administration, information rejection, evaluation of the project

Wstep
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju1 z mocy art. 1 ust. 1 tej e ustawy okre!la zasady prowadzenia polityki rozwoju, podmioty prowadz"ce t# polityk# oraz tryb wspó$pracy mi#dzy
nimi. Jest to pierwsza regulacja prawna, która kompleksowo normuje kwestie sposobu prowadzenia polityki rozwoju i dotyczy wszystkich podmiotów
realizuj"cych t# polityk# oraz wszystkich %róde$ jej finansowania2.
1

Dz.U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712.
A. Mitus, Polityka administracyjna w systemie ewaluacji funduszy strukturalnych, [w:] Polityka
administracyjna, IV Mi#dzynarodowa Konferencja Naukowa, Rzeszów 2008, s. 455.
2
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Generalizuj"c, kluczowym zadaniem polityk strukturalnych jest restrukturyzacja i modernizacja s$abszych gospodarczo krajów Unii Europejskiej w celu
zwi#kszenia spójno!ci ca$ej Wspólnoty3. Ustawa przedmiotowo odnosi do wydatkowania !rodków z europejskich Funduszy Strukturalnych (Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Spo$ecznego oraz
Funduszu Spójno!ci), !rodków zagranicznych oraz z bud etu pa&stwa. Jest to
akt prawny o istotnym znaczeniu, wprowadza bowiem mechanizmy rozdzia$u
!rodków publicznych o niebagatelnych wielko!ciach.
Przesz$o 5-letni okres obowi"zywania ustawy sk$ania do podj#cia refleksji i zaprezentowania w#z$owych zagadnie& wynik$ych na tle interpretacji
tego aktu prawnego.
Omówione zostan" aspekty materialnoprawne i proceduralne, których
charakter prawny mo e budzi' w"tpliwo!ci. W przyj#tej w opracowaniu systematyce w pierwszej kolejno!ci omówione zostan" kwestie materialnoprawne.
Kontrakt wojewódzki
W art. 5 pkt 5) ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
wprowadzono poj#cie kontraktu wojewódzkiego definiowanego przez ustawodawc#, jako umowa o dofinansowanie programu operacyjnego !rodkami
pochodz"cymi z bud etu pa&stwa, pa&stwowych funduszy celowych lub ze
%róde$ zagranicznych, zawierana przez ministra w$a!ciwego do spraw rozwoju regionalnego z zarz"dem województwa, w zakresie i na warunkach okre!lonych przez Rad# Ministrów. Mo na podj"' prób# opisania instytucji kontraktu. Potrzeba taka wynika z niejasno!ci prezentowanej definicji wobec
pos$u enia si# przez ustawodawc# okre!leniem kontraktu wojewódzkiego,
jako „umowy”. Nie jest to typowa forma dysponowania pieni#dzmi publicznymi. Kontrakty wojewódzkie, najogólniej to forma planowania rozwoju przestrzennego i gospodarczego4. Za ich pomoc" decyduje si# o wsparciu finansowym okre!lonego zadania publicznego zakwalifikowanego do grupy
zada& maj"cych istotne znaczenie dla rozwoju regionu5.
Kontrakt wojewódzki jest umow" dobrowoln" i mo e by' zmieniony
lub zawieszony na yczenia ka dej ze stron6. Z przytoczonej wy ej definicji
wynika, e kontrakt wojewódzki ma charakter umowy, do której, jak si# zdaje, znajd" zastosowanie regu$y okre!lone w kodeksie cywilnym7. Nie jest
mo liwe wykluczenie w drodze porozumienia drogi cywilnej do dochodzenia
roszcze& z zawi"zanego stosunku prawnego8.
3

K. Zalega, Polityka strukturalna Unii Europejskiej w Obszarze Rolnictwa a zasady wspierania
sektora rolnego w Polsce, „Kontrola Pa&stwowa” 2004, nr 5, s. 46.
4
N. Tomkiewicz, Kontrakty wojewódzkie w Polsce po pierwszym roku wdra$ania, „Samorz"d
Terytorialny” 2003, nr 1-2, s. 19.
5
M. Kulesza, Rozwój lokalny, Zagadnienia instytucjonalne, „Samorz"d Terytorialny” 2000 nr 10, s. 9.
6
T. Grosse, Rola kontraktów wojewódzkich w rozwoju polskich regionów, „Samorz"d Terytorialny” 2002, nr 12, s. 18.
7
K. Borowicz, Zasady prowadzenia polityki rozwoju, Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. z komentarzem, Warszawa 2008, s. 30.
8
M. Kulesza, Opinia dotycz!ca charakteru prawnego porozumienia, zwanego pilota$owym, zawartego pomi#dzy Wojewod! Rzeszowskim a Prezydentem Rzeszowa w sprawie przekazania
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Administracja przy wykonywaniu swych zada& mo e korzysta' z form
dzia$ania, które zak$adaj" równorz#dn" pozycj# stron. Nauka administracji
zawiera ró ne formy dzia$a& niew$adczych. Nale " do nich umowy – kontrakty
administracyjne. Wydaje si#, e w administracjach pa&stw zachodnich wspó$cze!nie funkcjonuj" kontrakty9, które mieszcz" si# w zakresie prawa administracyjnego ustrojowego. Dotyczy to na przyk$ad ugody administracyjnej czy
porozumienia administracyjnego, wyst#puj"cego najcz#!ciej. Forma umowy
administracyjnej jest szeroko stosowana zarówno we Francji, jak i w Stanach
Zjednoczonych. Jednak inny jest cel zawarcia porozumienia administracyjnego10, a inny kontraktu. Administracja stosuj"c ró ne rodzaje umów (bez wyra%nego upowa nienia ustawowego), wywo$a$a w doktrynie polemik#, jak rozgranicza' umowy cywilnoprawne i administracyjnoprawne oraz kto ma
rozstrzyga' ewentualne spory. Uznanie danej umowy za umow# administracyjn" inaczej przedstawia si# w przypadku, gdy jej stronami s" tylko podmioty
prawa publicznego, inaczej, gdy umowa zawierana jest mi#dzy podmiotem
prywatnoprawnym a publicznoprawnym, a jeszcze inaczej wówczas, kiedy
umawiaj"cy si# nale " do kategorii podmiotów prawa prywatnego11.
W praktyce stosuje si# dwa podstawowe kryteria: (1) warunki umowy
wykraczaj" poza zakres prawa prywatnego, (2) celem umowy jest wykonywanie s$u by publicznej przez podmiot prywatny.
Umowa administracyjna jest u ywana przez administracj# do realizacji
na$o onych przez ni" zada&. Podstawy regulacji prawnych znajduj" si# zarówno w sferze prawa cywilnego, jak i administracyjnego12.
Kontrakt wojewódzki, wprowadzony do prawa polskiego ustaw" o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, jest niew"tpliwie refleksem trwaj"cego dziesi"tki lat, bogatego do!wiadczenia prawnego (praktyki i rozwini#tej
na jej tle refleksji naukowej i orzecznictwa) krajów zachodnich w kwestii
umów zawieranych w sferze administracji publicznej. Jest to bowiem konstrukcja szczególna, jej przedmiotem s" stosunki mi#dzy podmiotami w$adzy
publicznej w uk$adzie zdecentralizowanym. Co wi#cej kontrakt znalaz$ zastosowanie w sferze polityki rozwoju spo$eczno-gospodarczego na zupe$nie
nowych w Polsce zasadach. Wprowadzaj"c form# umowy, ustawa tworzy
warunki zachowania równowagi w relacjach dwóch niezale nych segmentów
w$adzy publicznej: rz"du i samorz"du. Obj#te kontraktami, wspierane przez
bud et pa&stwa programy rozwoju regionalnego maj" na celu racjonalne
wykorzystanie zasobów, wybór optymalnych zada& dla rozwoju województwa i bilansowanie p$yn"cych z ró nych %róde$ !rodków13.
niektórych zada& i kompetencji z zakresu administracji rz!dowej do wykonania Gminie Rzeszów, „Samorz"d Terytorialny” 1995, nr 12, s. 132.
9
por. Z. Cie!lik, Umowa administracyjna w pa&stwie prawa, Warszawa 2004.
10
To zagadnienie zostanie omówione poni ej.
11
M. Macio$ek, Kryteria kwalifikacyjne kontraktu administracyjnego we francuskiej nauce prawa
administracyjnego, „Studia Iuridica” 1996, t. 32, s. 174.
12
E. Nowacka, K. Nowacki, Prawne uwarunkowania polityki regionalnej pa&stwa, „Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegl"d Prawa i Administracji” 2002, L, s. 228-229 i wskazana tam literatura.
13
J. Je ewski, Prawne instrumenty realizacji polityki rozwoju regionalnego – próba klasyfikacji, „Acta
Universitatis Wratislaviensis Przegl"d Prawa i Administracji” 2004 LIX s. 138 i wskazana tam literatura.
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Kontrakt regionalny mo e by' zainicjowany b"d% to przez stron# rz"dow", b"d% te przez sam region (kilka regionów). Jego przedmiotem s" takie przedsi#wzi#cia, których sfinansowanie i przeprowadzenie wykracza poza mo liwo!ci jednej tylko ze stron, a które s" interesuj"ce dla obydwu
partnerów. Zawarcie kontraktu mo e prowadzi' do powstania specjalnej instytucji kieruj"cej jego wykonaniem. Mo e by' równie powierzone instytucjom ju istniej"cym, np. agencji rozwoju regionalnego14.
Formy przeniesienia uprawnie" przez organ administracji
Instytucja wdra aj"ca wykonuje zadania w zwi"zku z powierzeniem –
na podstawie porozumienia lub umowy – realizacji zada& odnosz"cych si#
bezpo!rednio do beneficjentów15. Takie rozwi"zanie stanowi wyj"tek od zasady realizowania zada& administracji przez podmioty publiczne.
Dla porz"dku nale y przypomnie', e umowa administracyjna to forma dzia$ania wykorzystywana przez administracj# publiczn" do realizacji na$o onych na ni" zada&. Regulowana jest nie tylko przez prawo cywilne, lecz
tak e przez prawo administracyjne. Trudno wytyczy' granic# mi#dzy umowami cywilnymi a administracyjnymi, ró ny jest bowiem stopie& integracji
norm prawa administracyjnego w form# i tre!' umowy. W wielu wypadkach
zdarza si#, e konstrukcja umowy cywilnoprawnej jest nieadekwatna lub
niewystarczaj"ca16.
W$adza mo e by' równie wykonywana w drodze porozumienia17
(administracyjnego)18. Uregulowania prawa administracyjnego nie wskazuj"
jednoznacznie na form# prawn" podmiotu mog"cego by' stron" porozumienia administracyjnego19. Na gruncie zawartego porozumienia jego uczestnicy wyst#puj" z jednej strony jako organy w$adzy publicznej, z drugiej za!
– jako dwa odr#bne podmioty cywilnoprawne20.
W ustawie wyró niono równie instytucj# „partnerstwa”. Zgodnie
z brzmieniem art. 28a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju partnerstwo mo e by' tworzone w celu realizacji projektów indywidualnych,
przez beneficjenta i partnerów uczestnicz"cych w realizacji projektu. Warunki partnerstwa okre!la' ma umowa partnerska lub odr#bne przepisy. Proponowane rozwi"zania nie wskazuj" podstawowych elementów prawnych
umowy partnerstwa, które pozwoli$yby na okre!lenie charakteru prawnego

14

G. Gorzelak, B. Ja$owiecki, Strategie polskich regionów w procesie integracji europejskiej,
„Samorz"d Terytorialny” 1999, nr 1-2, s. 39.
15
Art. 5 pkt 4) ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
16
J. Lema&ska, Umowa administracyjna [w:] Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorz!du terytorialnego. Tom I. Prawo samorz!dowe i administracyjne, (red.) S. Dolata, s. 166.
17
Szerzej Z. Cie!lak, Porozumienie administracyjne, Warszawa 1985.
18
Art. 1 pkt 2 kodeksu post#powania administracyjnego.
19
Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz"dzie gminnym.
20
S. Iwanowski, P. Sitniewski, Znaczenie porozumie& administracyjnych w nowych warunkach
ustrojowych samorz!du terytorialnego w Polsce, [w:] Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorz!du terytorialnego. Tom I. Prawo samorz!dowe i administracyjne, (red.) S. Dolata, s. 166.
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tego stosunku prawnego (nie odsy$aj"c w tym zakresie do obowi"zuj"cych
przepisów prawa)21.
Uprawnienia administracji publicznej w ramach polityki rozwoju
Podkre!li' nale y, e zakres kompetencji przyznanych ministrowi w$a!ciwemu do spraw rozwoju regionalnego, w powi"zaniu z kompetencjami Rady
Ministrów w zakresie prowadzenia polityki rozwoju, przes"dza o silnej pozycji
rz"du. Zadania i kompetencje organów w$adz rz"dowych nie odnosz" si# jedynie do koordynacji. Dla przyk$adu, w art. 3a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju podnosi si#, e koordynacja strategii rozwoju, nast#puje mi#dzy
innymi przez programowanie i prowadzenie polityki regionalnej (czyli dotycz"cej
rozwoju regionów). Zatem dzia$ania te maj" szerszy wymiar ni koordynacja.
Widoczne jest to tak e w dalszych proponowanych w projekcie przepisach:
(1) uchwalanie przez Rad# Ministrów krajowej strategii rozwoju regionalnego,
strategii ponadregionalnej bez szczególnych procedur uzgodnie& i konsultacji
z w$adzami samorz"du województwa; a przecie nale y pami#ta', e podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie polityki rozwoju województwa jest samorz"d województwa, (2) konieczno!' uwzgl#dniania w strategiach rozwoju województwa kierunków, celów rozwoju okre!lonych w dokumentach rz"dowych, (3)
ustalanie przez Rad# Ministrów w formie uchwa$y zakresu i warunków dofinansowania regionalnego programu operacyjnego22.
Podstawowym podmiotem regionalnej polityki rozwoju jest samorz"d
województwa23. Na etapie realizacji programów operacyjnych zwi"zanych
z prowadzeniem polityki regionalnej, w fazie wyboru projektów dofinansowywanych w ramach regionalnego programu operacyjnego organ ten odgrywa szczególn" rol#. Sprawuje on bowiem nadzór nad realizacj" regionalnych programów operacyjnych, na zasadach okre!lonych w art. 78-80,
81-83, 86 i 87 oraz w art. 88a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz"dzie województwa, czyli wed$ug kryterium legalno!ci24.
Zadania administracji publicznej nale y postrzega' przez pryzmat
tworzenia warunków do podejmowania efektywnych inwestycji oraz rozwoju
zasobów ludzkich prowadz"cych po pewnym czasie do zwi#kszenia konkurencyjno!ci polskich regionów w skali europejskiej i globalnej25.
Trzeba te podkre!li', e minister w$a!ciwy do spraw rozwoju regionalnego26 oraz zarz"d województwa odpowiadaj" za prawid$ow" realizacj#
21

K. Kokoci&ska, Opinia prawna na temat rz!dowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw
w zwi!zku z wdra$aniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno"ci, (druk nr 950), s. 12.
22
K. Kokoci&ska, Opinia prawna na temat rz!dowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw
w zwi!zku z wdra$aniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno"ci, (druk nr 950), s. 5-6.
23
J. S$ugocki, Ewolucja podstaw prawnych prowadzenia polityki rozwoju regionalnego, [w:] Problemy wspó czesnego ustrojoznawstwa. Ksi#ga Jubileuszowa Profesora Bronis awa Jastrz#bskiego, Olsztyn 2007, s. 313.
24
K. Kokoci&ska, Instytucjonalno-prawne podstawy wspó pracy samorz!du województwa z rz!dem
w zakresie polityki regionalnej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2008, nr 3, s. 59.
25
A. Potoczek, Polityka regionalna jako sfera aktywno"ci w adz publicznych, [w:] Polityka regionalna w Polsce jako przestrze& aktywno"ci samorz!du, red. W. S$ugocki, 2009, s. 20.
26
Wprzypadku programu rozwoju - odpowiednio w$a!ciwy minister.
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programów. Jednak na gruncie ustawy nie rodzi to jakichkolwiek skutków,
w szczególno!ci odpowiedzialno!ci cywilnoprawnej27.
Ustrojowe aspekty dzia!ania instytucji wdra#aj$cej
Zasadnym jest podj#cie rozwa a& maj"cych na celu prób# scharakteryzowania pozycji ustrojowej instytucji wdra aj"cej28 w aspekcie wykonywania
przez ni" z nadania (powierzenia) dzia$a& zmierzaj"cych do realizacji zada&
na zasadach opisanych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Dotychczas nie zosta$ te dostatecznie opisany
stosunek prawny $"cz"cy beneficjenta29 pomocy z instytucj" wdra aj"c"
w kontek!cie wydawania przez tak" instytucj# informacji o pozytywnej albo
negatywnej ocenie projektu (wynikach oceny projektu). Ustalenia wymaga czy
w !wietle uregulowa& normatywnych mówi' mo na o wykonywaniu w$adzy
publicznej. Od poprawnego ustalenia obszaru dzia$alno!ci instytucji wdra aj"cej zale y dopuszczalny zakres badania przez s"dy administracyjne aktów
wydawanych przez instytucje wdra aj"ce, które rozstrzygaj" w indywidualnych
sprawach o przyznaniu pomocy z funduszy Unii Europejskiej.
Przez samo poj#cie „w$adzy” mo na rozumie' stosunek spo$eczny
mi#dzy dwiema jednostkami, mi#dzy jednostk" a grup" lub mi#dzy dwiema
grupami, polegaj"cy na tym, e jedna ze stron tego stosunku mo e w sposób trwa$y i zinstytucjonalizowany oddzia$ywa' na post#powanie drugiej
strony i ma !rodki zapewniaj"ce jej kontrol# tego post#powania. W$adza
w tym znaczeniu to mo liwo!' kierowania, rz"dzenia, wp$ywania na post#powanie ludzi, zmuszania do pewnych dzia$a& lub do ich zaniechania, narzucania im swojej woli itp.30.
Monteskiusz31 podzieli$ w$adz# na ustawodawcz", wykonawcz" i s"downicz". W kontek!cie tematu pracy w poj#ciu w$adzy zawieraj" si# te trzy
dope$nienia. W ten sposób wskazane poj#cie zinterpretowa$ te Trybuna$
27

K. Borowicz, Zasady prowadzenia polityki rozwoju, Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. z komentarzem, Warszawa 2008, s. 100.
28
Instytucja wdra aj"ca to podmiot publiczny lub prywatny, któremu na podstawie porozumienia
lub umowy zosta$a powierzona, w ramach programu operacyjnego, realizacja zada& odnosz"cych si# bezpo!rednio do beneficjentów; instytucja wdra aj"ca (instytucja po!rednicz"ca
II stopnia) pe$ni równie funkcje instytucji po!rednicz"cej w rozumieniu art. 2 pkt 6 rozporz"dzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiaj"cego przepisy ogólne dotycz"ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo$ecznego
oraz Funduszu Spójno!ci i uchylaj"cego rozporz"dzenie (WE) nr 1260/1999 – art. 5 ust 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
29
Przez beneficjenta rozumie si# osob# fizyczn", osob# prawn" lub jednostk# organizacyjn"
nieposiadaj"c" osobowo!ci prawnej, której ustawa przyznaje zdolno!' prawn", realizuj"c" projekty finansowane z bud etu pa&stwa lub ze %róde$ zagranicznych na podstawie decyzji lub
umowy o dofinansowanie projektu – art. 5 ust 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju.
30
Tak poj#cie w$adzy scharakteryzowane jest w Multimedialnej Encyklopedii Powszechnej PWN.
31
Karol Monteskiusz w Listach perskich (1721) podda$ krytyce porz"dek panuj"cy we Francji
przed rewolucj", uznaj"c ustrój pa&stwowy Anglii jako wzorzec do na!ladowania. Monteskiusz
wyszed$ od koncepcji prawa naturalnego, wywodz"c (w niezgodzie z Hobbesem), e prawo
stanowione zosta$o ustanowione dla poskromienia dziko!ci natury. Przy tworzeniu prawa nale y
bra' pod uwag# naturalne uwarunkowania, które kszta$tuj" ducha praw.
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Konstytucyjny32. Przyjmuje si#, e z regu$y powinien wyst#powa' element
imperium czyli mo liwo!' w$adczego kszta$towania sytuacji obywatela33.
W doktrynie akcentuje si# mo liwo!' jednostronnego ukszta$towania lub
stwierdzenia praw i wolno!ci innych osób b"d% wywarcia skutku w sferze
praw lub wolno!ci jednostek w inny sposób (dzia$ania faktyczne)34.
Realizacja zada& publicznych mo e polega' zarówno na wykonywaniu
zada& w$adczych (imperium), jak i na podejmowaniu dzia$a& niew$adczych
w sferze gospodarczej (dominium). Zadania publiczne to realizacja celów dla
których zosta$o powo$ane pa&stwo i jednostki samorz"du terytorialnego. W zale no!ci od doktryny politycznej równie okre!lany jest zakres zada& publicznych. Wskazuje si#, e celem ka dej wspólnoty pa&stwowej jest przetrwanie
i rozwój, a zatem pierwsze funkcje publiczne polegaj" na zapewnieniu bezpiecze&stwa zewn#trznego i wewn#trznego, minimum egzystencji jednostki, rozwoju ekonomicznego oraz rozwoju wi#zi spo$ecznych35.
Cele te s" bardzo ogólnikowo sformu$owane, ale pozwalaj" na okre!lenie zada& pa&stwa. Wynikaj" z nich takie zadania publiczne, jak: obrona
narodowa, porz"dek publiczny, ochrona zdrowia, wspieranie rozwoju ekonomicznego, edukacja, wspieranie rozwoju kulturalnego36.
Od strony przedmiotowej poj#cie w$adzy publicznej obejmuje tylko takie formy dzia$alno!ci pa&stwa, które ze swej istoty przynale " do w$adzy
publicznej, czyli wynikaj" z ustawowych kompetencji, nie obejmuje za! form
dzia$alno!ci niew$adczych (na przyk$ad gospodarczych)37.
Jednak podzia$ na sfer# imperium i dominium nie jest dychotomiczny.
W obszarze uprawnie& w$adczych wyst#puje pewna grupa zachowa&, które
nie polegaj" na narzucaniu pewnych dzia$a& ale na przyk$ad na sk$anianiu
do okre!lonych rozwi"za&, przyk$adem jest tu post#powanie mediacyjne
przed s"dami administracyjnymi38. Relacje te nie posiadaj" jeszcze okre!lonej nazwy.
Najpro!ciej okre!li' mo na, e sfera uprawnie& w$adczych (tak zwi"zana z mo liwo!ci" narzucenia woli jednostce – imperium – jak i sk$aniania
obywatela do okre!lonych decyzji) zwi"zana jest z wykonywaniem dzia$alno!ci w zakresie prawa administracyjnego przy czym nale y pami#ta', e
podmiot wykonuj"cy w$adz# mo e by' te jednostk" prywatn" (zarówno
osob" prawn" jak i fizyczn"). Natomiast sfera uprawnie& gospodarskich
(dominium) to wszelkiego rodzaju udzia$ w stosunkach cywilnoprawnych. Nie
jest jednak rozstrzygni#te jak zakwalifikowa' na przyk$ad dzia$alno!' zwi"zan" z wykonywaniem ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
32

Wyrok Trybuna$u Konstytucyjnego z 4 grudnia 2001 roku – SK 18/00.
P. Dzienis, Odpowiedzialno"% cywilna w adzy publicznej, Warszawa 2006, s. 10.
E. Bagi&ska, Odpowiedzialno"% odszkodowawcza za wykonywanie w adzy publicznej, Warszawa 2006, s. 242 i wskazana tam literatura.
35
A. Jamróz, Demokracja, Bia$ystok 1999, s. 51-53.
36
P. Dzienis, Odpowiedzialno"% cywilna w adzy publicznej, Warszawa 2006, s. 166 i n.
37
Orzeczenie S"du Najwy szego z 8 stycznia 2002 r., I CKN 581/99, OSP 2002, Nr 11,
poz. 143 z glos" M. K#pi&skiego.
38
Por. Rozdzia$ 8. Post#powanie mediacyjne i uproszczone ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o post#powaniu przed s"dami administracyjnymi.
33
34
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Przyk$adowo ustawodawca na wskazanie „w$adzy” pos$uguje si#
oznaczeniami: organ administracji publicznej39, organy jednostek samorz"du
terytorialnego, organ w$adzy publicznej40. W doktrynie mo na za! wyró ni':
organ publicznoprawny41 czy organ pa&stwa42.
Tak przeprowadzona wst#pna analiza pozwala zaliczy' instytucj#
wdra aj"c" (czyli podmiot publiczny albo prywatny) do grupy podmiotów,
które potencjalnie mog" wykonywa' w$adz# publiczn". Wobec powy szego
mo na przej!' do próby oceny czynno!ci podejmowanych przez instytucj#
wdra aj"c" wobec beneficjentów w kontek!cie rozwa a& o wykonywaniu
w$adztwa publicznego.
Kolejnym istotnym elementem obok poj#cia w$adzy i organu wykonuj"cego w$adz# jest zagadnienie „wykonywania w$adzy”. Wed$ug niektórych
przedstawicieli doktryny poj#cie to obejmuje tylko takie dzia$ania, które ze
swej istoty, a wi#c ze wzgl#du na charakter i rodzaj funkcji przynale nej w$adzy publicznej, wynikaj" z kompetencji okre!lonych w samej Konstytucji oraz
innych przepisów prawa43. Ich wykonywanie z regu$y $"czy si# z mo liwo!ci"
w$adczego kszta$towania sytuacji jednostki. Chodzi zatem o dzia$anie w takim obszarze, w którym mo e doj!' do naruszenia prawa i wolno!ci jednostki ze strony w$adzy publicznej. Innym jest stanowisko gdzie przez wykonywanie w$adzy publicznej rozumie si# korzystanie z uprawnie& wobec
obywatela, które s" silniejsze ni uprawnienia zwyk$ych osób44.
Trybuna$ Konstytucyjny stoi na stanowisku, e wykonywanie w$adzy
publicznej dotyczy wszelkich form dzia$alno!ci pa&stwa, samorz"du terytorialnego i innych instytucji publicznych, które obejmuj" bardzo zró nicowane
formy aktywno!ci. Wykonywanie takich funkcji $"czy si# z regu$y, chocia nie
zawsze, z mo liwo!ci" w$adczego kszta$towania sytuacji jednostki. Dotyczy
to obszaru, na którym mo e doj!' do naruszenia praw i wolno!ci jednostki
ze strony w$adzy publicznej. Ponadto wskazuje si#, e poj#cie „dzia$ania” organu w$adzy publicznej nie zosta$o konstytucyjnie zdefiniowane. W poj#ciu
tym mieszcz" si# zarówno zachowania czynne tego organu, jak i zaniechania. W zakresie dzia$a& czynnych organu w$adzy publicznej mieszcz" si# indywidualne rozstrzygni#cia, np. decyzje, orzeczenia i zarz"dzenia. Poj#cie
„zaniechania” w$adzy publicznej dotyczy tych sytuacji, w których obowi"zek
okre!lonego dzia$ania w$adzy publicznej jest skonkretyzowany w przepisie

39

Art. 5 §1 pkt 3 kodeksu post#powania administracyjnego.
Art. 7 Konstytucji RP.
41
J. Kosik, Zasady odpowiedzialno"ci Skarbu Pa&stwa za szkody wyrz!dzone przez funkcjonariuszów, Wroc$aw 1961, s. 75.
42
M. Jaroszy&ski, Z problematyki teorii organów pa&stwowych, PiP 1956, Nr 7, s. 120, wskazan" problematyk" zajmowa$ si# równie A. Bura, Polskie Prawo pa&stwowe, Warszawa 1978,
s. 217 czy B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999, s. 443-444.
43
G. Bieniek, [w:] Dmowski S., Sychowicz M., Ciep$a H., Ko$akowski K., Wi!niewski T., (u$awska C., Gudowski J., Bieniek G., Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksi#ga trzecia. Zobowi!zania. Tom I, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie VII), Warszawa 2006, s. 697.
44
E. Bagi&ska, Odpowiedzialno"% odszkodowawcza za wykonywanie w adzy publicznej, Warszawa 2006, s. 242.
40
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prawa i mo na ustali', na czym konkretnie mia$oby polega' zachowanie organu w$adzy publicznej, aby do szkody nie dosz$o45.
W nauce prawa pojawiaj" si# pogl"dy, e poj#cie wykonywania w$adzy powinno by' rozumiane szeroko, a wi#c obejmowa' nie tylko akty w$adcze, zwi"zane z wykonywaniem imperium w !cis$ym znaczeniu prawnoadministracyjnym tego terminu, ale tak e inne akty i czynno!ci swoiste dla
organów w$adzy. Mog" to by' równie czynno!ci o charakterze porz"dkowym i organizacyjnym, je eli mieszcz" si# w ich kompetencjach, a wi#c
z natury swojej nale " do sfery wykonywania w$adzy publicznej46.
Obrazuj"c szerokie rozumienie poj#cia w$adzy znacznie wykraczaj"ce
poza tradycyjne jej uj#cie jako Skarbu Pa&stwa mo na wskaza' inne rozwi"zania, które umo liwiaj" wykonywanie funkcji historycznie zarezerwowanych dla organizacji pa&stwowej przez podmioty prywatne. Przyk$adem jest
arbitralne rozstrzyganie sporów w trybie s"downictwa polubownego a wi#c
prowadzonego przez podmioty prywatne47 lub podmioty prywatne przy
wspó$dzia$aniu podmiotów pa&stwowych48. Pa&stwo zezwala równie na wykonywanie funkcji oskar yciela publicznego w sprawach o wykroczenia instytucj" spo$ecznym49, a w przypadku wykonywania przez podmiot prywatny
– w drodze porozumienia – zada& z zakresu administracji, w sytuacji kiedy
podmiot taki staje si# organem administracji publicznej w rozumieniu kodeksu post#powania administracyjnego, Minister Sprawiedliwo!ci mo e upowa ni' taki podmiot do przeprowadzania dochodze&, a tak e do wnoszenia
i popierania oskar enia przed s"dem pierwszej instancji w sprawach podlegaj"cych rozpoznaniu w post#powaniu uproszczonym50.
Mo na wobec powy szego za$o y', e wykonywane przez instytucj#
wdra aj"c" zadania nale " do zakresu uprawnie& w$adczych, a tym samym
mieszcz" si# w poj#ciu wykonywania w$adzy publicznej. Przedstawiony pogl"d umacnia uregulowanie zasad zwrotu przez beneficjenta !rodków publicznych. Kwestia ta rozstrzygana jest decyzj" administracyjn"51 wydawan"
przez instytucj# zarz"dzaj"c" albo po!rednicz"c". Decyzja w konsekwencji
mo e by' egzekwowana w trybie w$a!ciwym dla ustawy o post#powaniu egzekucyjnym w administracji.
Charakter prawny merytorycznej oceny projektu
W sytuacjach, jak wskazane powy ej, wydaje si#, e uzasadnione jest
u ywanie poj#cia podmiotu wykonuj"cego w$adz#. Przyj#cie wskazanego
45

Wyrok Trybuna$u Konstytucyjnego z 4 grudnia 2001 roku – SK 18/00.
M. Safjan, Odpowiedzialno"% odszkodowawcza w adzy publicznej (po 1 wrze"nia 2004 roku),
Warszawa 2004, s. 33.
47
Cz#!' pi"ta S"d polubowny (arbitra owy) kodeksu post#powania cywilnego.
48
Patrz art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej lub art. 110 ustawy
z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne.
49
Art. 17 § 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. kodeks post#powania w sprawach o wykroczenia.
50
Art. 325d kodeksu post#powania karnego.
51
Por. szerzej. J. Odachowski, G. Karwatowicz, Decyzja o zwrocie przez beneficjenta "rodków
publicznych w "wietle nowelizacji art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 7 listopada
2008 r., „Finanse Komunalne” 3/2009, s. 6-7.
46
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za$o enia implikuje dopuszczalny zakres badania aktów decyduj"cych
o odmowie przyznania !rodków pomocowych wydanych przez instytucj#
wdra aj"ca stosownie.
Sama informacja o wynikach oceny projektu nie ma klasycznych cech
decyzji administracyjnej rozumianej jako w$adcze rozstrzygni#cie organu.
Nie przenosi ona rozstrzygni#cia podj#tego w granicach powierzonego imperium, a wskazuje na informacj# o dokonanej ocenie. Nie ma te charakteru deklaratoryjnego, gdy jej tre!' nie potwierdza zaistnia$ego skutku prawnego a jedynie przenosi wiadomo!' o tym, e projekt beneficjenta zosta$
z$o ony i jak" ocen# uzyska$.
Procedura wy$aniania projektów, w ka dym ze wskazanych w ustawie
trybów, budzi wiele w"tpliwo!ci natury formalnoprawnej. Wi" " si# one
z niejednoznaczno!ci" charakteru prawnego czynno!ci podejmowanych
w trakcie post#powania oraz ochrony prawnej podmiotów uczestnicz"cych
w post#powaniu o dofinansowanie. Jedn" z najbardziej istotnych kwestii jest
wy$"czenie w stosunku do post#powania w zakresie ubiegania si# o dofinansowanie oraz udzielenie dofinansowania projektów, na mocy art. 37
ustawy o zppr, zastosowania kodeksu post#powania administracyjnego oraz
przepisów odnosz"cych si# do post#powania s"dowoadministracyjnego.
Ponadto pojawi$y si# rozbie no!ci co do kwalifikacji prawnej aktu przyznaj"cego lub odmawiaj"cego przyznania dofinansowania projektu. Chodzi$o
o ustalenie, czy akt ten ma charakter decyzji administracyjnej, czy stanowi
element post#powania w sprawie zawarcia umowy cywilnej. Orzecznictwo
s"dów administracyjnych nie by$o zgodne w tej kwestii.
Istotnym jest wskazanie, e w sprawach w pewien sposób analogicznych poruszana kwestia nie zosta$a jednoznacznie oceniona. Obecnie toczy
si# dyskusja, czy Krajowy Depozyt Papierów Warto!ciowych b#d"cy osob"
prawn" powo$an" z mocy prawa52 ma z mocy ustawy uprawnienia do wydawania decyzji administracyjnych53.
Naczelny S"d Administracyjny zaj"$ stanowisko, w my!l którego Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, ustanowiona na podstawie ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Tekst jednolity: Dz.U. 1991 r. Nr 46
poz. 203), nie wykonuje funkcji z zakresu administracji publicznej, co oznacza, e jej rozstrzygni#cia w przedmiocie przyznania lub odmowy !wiadcze&
na rzecz poszkodowanych przez okupanta hitlerowskiego nie s", z braku
umocowania ustawowego, decyzjami administracyjnymi i nie przys$uguje od
nich skarga do s"du administracyjnego54. Zaznaczy' trzeba, e pogl"d ten
spotka$ si# z krytycznymi g$osami w nauce prawa55.

52

Art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami warto!ciowymi.
Zobacz L. Sobolewski, System krajowego depozytu papierów warto"ciowych (zagadnienia
prawne), Warszawa 1996.
54
Postanowienie Naczelnego S"du Administracyjnego z dnia 19 lutego 1999 r. V SAB 7/99
OSP 2000/5, poz. 82.
55
E. )#towska, OSP 2000/5, s. 270 – glosa krytyczna, jak równie R. Walczak PiP 2002/4/112
– glosa krytyczna.
53
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Wracaj"c do rozpatrywanej sprawy, dopiero na mocy uchwa$y NSA
II GPS 3/0656, wydanej w sk$adzie 7 s#dziów z dnia 22 lutego 2007 roku,
ostatecznie uznano, e rozstrzygni#cia podejmowane w trakcie rozdzia$u
!rodków z funduszy strukturalnych maj" charakter decyzji administracyjnych57. Trzeba jednak zaznaczy', e stanowisko to wprost odnosi$o si# do
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U.
Nr 116, poz. 1206 ze zm.).
Obecnie jednak ten pogl"d prawny nie ma pierwszorz#dnego znaczenia
na gruncie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, gdy ustawodawca
nie zaakceptowa$ takiego rozstrzygni#cia wprowadzaj"c do ustawy zapis, e informacje otrzymywane przez wnioskodawc# dotycz"ce oceny jego wniosku,
a tak e w trakcie trwania procedury odwo$awczej, nie stanowi" decyzji administracyjnej58. Dosz$o wi#c ex lege do wykluczenia decyzji administracyjnej jako
formy dzia$ania uprawnionych przez ustawodawc# podmiotów.
Po wyczerpaniu !rodków odwo$awczych przewidzianych w systemie
realizacji programu operacyjnego i po otrzymaniu informacji o negatywnym
wyniku procedury odwo$awczej przewidzianej w systemie realizacji programu
operacyjnego, wnioskodawca mo e w tym zakresie wnie!' skarg# do wojewódzkiego s"du administracyjnego59.
Z tym, e za przyk$ad negatywnej oceny projektu, od której przys$uguje !rodek odwo$awczy, nale y uzna' tak e przypadek, w którym projekt
przeszed$ pozytywnie wszystkie etapy oceny, ale nie zosta$ zakwalifikowany
do dofinansowania ze wzgl#du na wyczerpanie puli !rodków przewidzianych
w ramach danego konkursu i w zwi"zku z tym zosta$ umieszczony na tzw. li!cie rezerwowej lub na li!cie rankingowej na pozycji, która uniemo liwia
z uwagi na ww. pul# !rodków, podpisanie z takim wnioskodawc" umowy
o dofinansowanie60. W swoim orzecznictwie jednak Naczelny S"d Administracyjny w trzech orzeczeniach wyrazi$ odmienny pogl"d oceniaj"c w jednym z nich61, e informacja o pozytywnej ocenie projektu, ze wskazaniem na
umieszczenie tego projektu na li!cie rezerwowej, nie stanowi informacji
o negatywnej ocenie projektu w rozumieniu art. 30 b ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (wyrok NSA z dnia 10 stycznia 2010 r.

56

Orzeczenie dost#pne w Centralnej Bazie Orzecze& S"dów Administracyjnych –
http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
57
K. Kokoci&ska, Opinia prawna na temat rz!dowego projektu ustawy o zmianie niektórych
ustaw w zwi!zku z wdra$aniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno"ci, (druk nr 950),
s. 10.
58
Art. 30g ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
59
Art. 30c ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
60
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
Wytycznezakresie wymogów, jakie powinny uwzgl#dnia' procedury odwo$awcze ustalone dla
programów operacyjnych, dla konkursów og$aszanych od dnia 20 grudnia 2008 r.
MRR/H/23(2)08/2009
http://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/obowiazujace/horyzontalne/Documents/wytyczne
_w_zakresie_wymogow_jakie_powinny_uwzgledniac_procedury_odwolawcze_ustalone_dla_pr
ogramow_operacyjnych_11_08_09.pdf dost#pne na 13 kwietnia 2010 r.
61
Sygn. akt II GSK 92/10.

ZN nr 95

Seria: Administracja i Zarz dzanie (22)2012

442

K. Pachnik

sygn. akt II GSK 47/1062, wyrok NSA z dnia 18 lutego 2010 r. sygn. akt
II GSK 92/1063, wyrok NSA z dnia 3 marca 2010 r. sygn. akt II GSK
174/1064). Odmiennie jednak Naczelny S"d Administracyjny orzek$ w postanowieniu z dnia 23 marca 2010 r. sygn. akt II GSK 248/1065, w którym
stwierdzono, e nie do przyj#cia jest wyk$adnia art. 30a ust. 1 ustawy, wedle
której uzyskanie przez projekt pozytywnej oceny merytorycznej, w po$"czeniu z arbitralnym w istocie stwierdzeniem instytucji zarz"dzaj"cej o braku
mo liwo!ci dofinansowania w ramach dost#pnej alokacji, pozbawia wnioskodawc# mo liwo!ci kwestionowania w post#powaniu odwo$awczym prawid$owo!ci dokonanych ocen, a które to postanowienie zapocz"tkowa$o
zmian# linii orzeczniczej NSA. Negatywna ocena projektu w rozumieniu art.
30b ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ma zatem miejsce nie tyle w sytuacji uznania jej za tak" przez „w$a!ciw" instytucj#”, ale
przede wszystkim przez stron#, która w zwi"zku z tym zamierza skorzysta'
z przys$uguj"cego jej !rodka odwo$awczego, kwestionuj"c zasadno!', ale
tak e legalno!' informacji – podj#tego na podstawie przepisów prawa indywidualnego aktu z zakresu administracji publicznej.
Przedmiotem skargi do s"du administracyjnego jest równie negatywna ocena projektu obj#tego wnioskiem o dofinansowanie, dokonana przez
instytucj# wdra aj"c", ko&cz"ca post#powanie odwo$awcze w tej sprawie
(postanowienie NSA z dnia 10 listopada 2010 r. sygn. akt II GSK 888/0966).
Zakres badania informacji odmownej
Przedstawione poni ej oceny nie trac" na aktualno!ci w zwi"zku
z wyrokiem Trybuna$u Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2011 roku sygn.
akt P 1/1167.
W zwi"zku z wy$"czeniem stosowania kodeksu post#powania administracyjnego68 oraz dopuszczeniem stosowania ustawy – Prawo o post#powaniu przed s"dami administracyjnymi wy$"cznie odpowiednio i w zakresie nieuregulowanym w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, istnieje
uzasadniona potrzeba próby zdefiniowania zakresu badania skargi sk$adanej
do s"du administracyjnego w zwi"zku z negatywn" ocen" projektu.
Strona rz"dowa, w toku prac legislacyjnych na nowelizacj" ustawy
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju przychyli$a si# do tej linii orzecznictwa, która opowiedzia$a si# za stanowiskiem, w my!l którego rozstrzygni#cia
62

Orzeczenie dost#pne w Centralnej Bazie Orzecze& S"dów Administracyjnych
– http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
63
Orzeczenie dost#pne w Centralnej Bazie Orzecze& S"dów Administracyjnych
– http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
64
Orzeczenie dost#pne w Centralnej Bazie Orzecze& S"dów Administracyjnych
– http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
65
Orzeczenie dost#pne w Centralnej Bazie Orzecze& S"dów Administracyjnych
– http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
66
Orzeczenie dost#pne w Centralnej Bazie Orzecze& S"dów Administracyjnych
– http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
67
Dziennik Ustaw z 2011 r., Nr 279, poz. 1644.
68
Art. 37 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
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w przedmiocie oceny wniosków o dofinansowanie nie maj" charakteru ani
decyzji administracyjnych, ani te innych aktów lub czynno!ci, o których
mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o post#powaniu przed s"dami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270, z pó%n.
zm.; dalej „ppsa”). Jednocze!nie uzna$a argument Rzecznika Praw Obywatelskich69, e z punktu widzenia sprawno!ci wdra ania funduszy strukturalnych, w$"czenie s"downictwa administracyjnego, w miejsce powszechnego,
jest celowe. To ostatnie bowiem jest bardziej czasoch$onne, teoretycznie
rzecz bior"c dopuszcza roszczenie o zawarcie umowy lub uniewa nienie
umowy zawartej z innym wnioskodawc", a tak e dopuszcza kontrol# merytoryczn", co z kolei oznacza$oby wej!cie w kompetencje w$a!ciwej instytucji
zarz"dzaj"cej w zakresie wyboru projektów do dofinansowania, zagwarantowane jej w rozporz"dzeniu nr 1083/2006 (s"d administracyjny sprawuje
kontrol# z punktu widzenia zgodno!ci z prawem). Z powy szego wzgl#du
postanowiono w$"czy' kontrol# s"dów administracyjnych, jednak na szczególnych zasadach, wynikaj"cych z odr#bno!ci tematyki, w$a!ciwych dla tej
jednej, konkretnej dziedziny. Jednocze!nie w zwi"zku z wynikami uzgodnie&
zewn#trznych zrezygnowano z wprowadzania w powy szym zakresie zmian
do ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o post#powaniu przed s"dami
administracyjnymi, poprzestaj"c na wprowadzeniu niezb#dnych zmian do
ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju70.
Skarg# sk$ada si# bezpo!rednio do w$a!ciwego wojewódzkiego s"du
administracyjnego wraz z kompletn" dokumentacj" w sprawie71, obejmuj"c"
wniosek o dofinansowanie wraz z informacj" w przedmiocie oceny projektu,
kopie wniesionych !rodków odwo$awczych oraz informacji o negatywnej
ocenie projektu72. Takie uregulowanie stanowi o odst#pstwie w pewnym zakresie od ogólnej zasady73 orzekania na podstawie akt sprawy wynikaj"cej
z art. 133 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o post#powaniu przed
s"dami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270) (p.p.s.a.). S"d
administracyjny mo e jednak zastosowa' art. 62 p.p.s.a. lub 93 § 1 p.p.s.a.
w celu powi#kszenia ujawnionego w sprawie materia$u dowodowego. Pro69

Rzecznik Praw Obywatelskich, we wniosku do Trybuna$u Konstytucyjnego z 12 lipca 2007 r.,
wniós$ o stwierdzenie, e art. 37 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227, poz. 1658; dalej: ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju)
w zakresie, w jakim wy$"cza zastosowanie przepisów dotycz"cych post#powania s"dowoadministracyjnego do procedury ubiegania si# o dofinansowanie ze !rodków pochodz"cych z bud etu pa&stwa lub ze !rodków zagranicznych oraz udzielania takiego dofinansowania, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 184 Konstytucji. Post#powanie w sprawie zosta$o umorzone
w zwi"zku ze zmianami normatywnymi ustawy postanowieniem Trybuna$u Konstytucyjnego z dnia
15 grudnia 2008 r. sygn. akt K 32/07 – www.trybuna$.gov.pl dost#pne na 13 kwietnia 2010 r.
70
Uzasadnienie rz"dowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju oraz ustawy o finansach publicznych s. 34-45 – druk sejmowy nr 1780 Sejmu Rzeczypospolitej V Kadencji.
71
Przy czym wymóg z$o enia wraz ze skarg" kompletnej dokumentacji ci" y wy$"cznie na stronie skar "cej – postanowienie Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Opolu z dnia 15 lutego 2010 r. sygn. akt I SA/Op 66/10.
72
Art. 30c ust. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
73
Wi#cej: K. Radzikowski, Orzekanie przez s!d administracyjny na podstawie akt sprawy,
Zeszyty S"downictwa Administracyjnego 2009, nr 2, s. 50-60.

ZN nr 95

Seria: Administracja i Zarz dzanie (22)2012

444

K. Pachnik

cedura kasacyjna zawiera pewne odmienno!ci w stosunku do klasycznie
ukszta$towanych regulacji p.p.s.a. Skarg# kasacyjn" wnosi wi#c w terminie
14 dni bezpo!rednio do Naczelnego S"du Administracyjnego. Ustawodawca
okre!li$ te , e sprawa powinna by' rozpatrzona w terminie 30 dni od jej
wniesienia.
S"d administracyjny rozstrzygaj"c skarg# z$o on" w trybie art. 30b
ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju mo e, co zosta$o enumeratywnie wymienione:
1) uwzgl#dni' skarg#, stwierdzaj"c, e ocena projektu zosta$a przeprowadzona w sposób naruszaj"cy prawo, przekazuj"c jednocze!nie spraw# do ponownego rozpatrzenia przez w$a!ciw" instytucj# zarz"dzaj"c" lub po!rednicz"c";
2) oddali' skarg# w przypadku jej nieuwzgl#dnienia;
3) umorzy' post#powanie w sprawie, je eli z jakichkolwiek wzgl#dów jest ono bezprzedmiotowe.
Aby mo liwe by$o uwzgl#dnienie skargi konieczne jest uzyskanie – jako warunku sine qua non – przekonania, e ocena projektu zosta$a przeprowadzona w sposób naruszaj"cy prawo.
(eby doj!' do powy szych spostrze e&, s"d musi by' i jest w$adny
bada' prawid$owo!' stosowania prawa. Dyskusyjn" kwesti" jest mo liwo!'
badania aktów uchwalanych wobec delegacji wynikaj"cej z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju regionalnego (aktów instytucji zarz"dzaj"cej czy wytycznych ministra w$a!ciwego do sprawa rozwoju regionalnego).
Nie s" to bowiem akty uznane przez ustawodawc# za %ród$a prawa wymienione w Konstytucji RP.
Trzeba zauwa y', e w zakresie oceny zgodno!ci z prawem mieszcz"
si# uprawnienia do merytorycznej oceny aktu poddanego kontroli s"dów
administracyjnych od stron naruszenia prawa materialnego. Podstawowym
wzorcem kontroli w ka dych okoliczno!ciach jest Konstytucja RP stosowana
wprost zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy zasadniczej.
Zarówno art. 78 Konstytucji RP, jak art. 15 k.p.a. przewiduj" zasad#
dwuinstancyjno!ci post#powania administracyjnego. Taki te model (minimalny) zastrzeg$a ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, stanowi"c w art. 30b ust. 3, e system realizacji programu operacyjnego musi
uwzgl#dnia' co najmniej jeden !rodek odwo$awczy przys$uguj"cy wnioskodawcy w trakcie ubiegania si# o dofinansowanie74.
Nie mo e budzi' w"tpliwo!ci, e poddanie ich kontroli s"du administracyjnego, rodzi okre!lone konsekwencje. Przede wszystkim, informacja
podlegaj"ca ocenie S"du musi wskazywa' powody, które zdecydowa$y
o negatywnym wyniku kontroli i w konsekwencji o odrzuceniu wniosku, wraz
z ich wnikliwym uzasadnieniem. Dopiero bowiem w oparciu o tak" tre!' informacji, s"d rozpatruj"cy skarg#, jest w stanie pozna' stanowisko organu,
odnie!' si# do zarzutów przedstawionych w skardze i nast#pnie stwierdzi',
74

Postanowienie Wojewódzkiego S"du Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2009 r.
sygn. akt V SA/Wa 1530/09 – sprawa przed Trybuna$em Konstytucyjnym ma sygnatur# P 9/10
– dost#pny Centralna Baza Orzecze& S"dów Administracyjnych http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
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czy zawarta w tym stanowisku ocena projektu zosta$a przeprowadzona
zgodnie z obowi"zuj"cym prawem, czy te to prawo narusza75.
Z zasad ogólnych prawa i gwarancji konstytucyjnych wynika, e strona wnosz"ca wniosek, !rodek zaskar enia, b"d% jakikolwiek inny !rodek
zawieraj"cy negatywn" ocen# sytuacji, ma prawo zna' powody, dla których
organ nie podzieli$ argumentacji strony. Powody, dla których organ nie zgadza si# ze stron", powinny by' zawarte w uzasadnieniu zaskar onego aktu
o wynikach oceny projektu76.
Ponadto sama ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zawiera
pewne gwarancje procesowe w zakresie merytorycznej oceny projektów. W celu zapewnienia rzetelnej i bezstronnej oceny projektów w procesie wyboru
projektów do dofinansowania mog" uczestniczy' eksperci posiadaj"cy specjalistyczn" wiedz# lub umiej#tno!ci z poszczególnych dziedzin obj#tych
programem operacyjnym77. Jest to wprowadzenie rozwi"zania instytucjonalnego ukszta$towanego w sposób podobny do instytucji bieg$ego w post#powaniu administracyjnym i post#powaniu podatkowym. Podobnie jak w przypadku bieg$ych w procedurach administracyjnych powo$anie ekspertów jest
jedynie dozwoleniem decydenta procesowego.
W ustawie scharakteryzowano, e ekspertem mo e zosta' osoba, która:
1) korzysta z pe$ni praw publicznych;
2) ma pe$n" zdolno!' do czynno!ci prawnych;
3) nie zosta$a skazana prawomocnym wyrokiem za przest#pstwo
umy!lne lub za umy!lne przest#pstwo skarbowe;
4) spe$nia inne wymogi okre!lone w systemie realizacji programu
operacyjnego.
De lege lata mo na postulowa', aby pkt 4) interpretowa' w ten sposób, e
chodzi tu o szczególne wymagania w zakresie wiedzy teoretycznej lub do!wiadczenia stawiane pod adresem kandydatów na ekspertów.
Zasadno!' powo$ania eksperta zajdzie zawsze w okoliczno!ciach
kiedy instytucja wdra aj"ca wiedzy specjalistycznej nie posiada lub kiedy
wnosi o to beneficjent. Instytucja wdra aj"ca nie ma nieograniczonej dowolno!ci w decydowaniu o powo$ywaniu ekspertów bowiem musi d" y' do zapewnienia gwarancji przejrzysto!ci procesu.
Mo liwo!ci uzupe$niania braków formalnych wniosków b#d"cych
przedmiotem oceny instytucji wdra aj"cej wprowadzana jest w odpowiednich regulaminach nie jest dostatecznie uregulowana w ustawie jednak wydaje si#, e informacja o takiej mo liwo!ci i ogólnych zasadach powinna si#
znale%' w wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego stosownie do tre!ci
art. 35 ust. 3 pkt 10) o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

75

Wyrok Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 29 wrze!nia 2009 r. sygn.
akt III SA/Po 672/09 – dost#pny Centralna Baza Orzecze& S"dów Administracyjnych
http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
76
Wyrok Wojewódzkiego S"du Administracyjnego w )odzi z dnia 30 wrze!nia 2009r. sygn. akt
II SA/)d 614/09 – dost#pny Centralna Baza Orzecze& S"dów Administracyjnych
http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
77
Art. 31 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
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W orzecznictwie s"dów administracyjnych sformu$owano kryteria dla
oceny prawid$owo!ci dzia$ania instytucji uzupe$niania braków formalnych.
Na etapie uzupe$nienia i poprawy wniosku o dofinansowanie uzupe$nieniu lub poprawie mog" polega' wy$"cznie elementy wskazane w pi!mie
z uwagami instytucji wdra aj"cej, chyba e wprowadzone zgodnie z uwagami poprawki implikuj" kolejne zmiany, np. w przypadku tabel finansowych,
nale y wówczas dokona' niezb#dnych zmian i za$"czy' do uzupe$nienia
stosown" informacj# o wprowadzonych dodatkowych poprawkach. Je!li
wnioskodawca zauwa y we wniosku o dofinansowanie inne b$#dy formalne
ni wskazane, nale y je poprawi', informuj"c jednocze!nie o tym fakcie instytucje wdra aj"c"78.
Rozstrzygaj"c dan" spraw# nale y równie pami#ta' o konstytucyjnej
zasadzie równo!ci zabraniaj"cej faworyzowania okre!lonych beneficjentów
w procesie oceny wniosków o przyznanie dotacji79.
W odniesieniu do oceny materia$u dowodowego przetwarzanego
w postaci elektronicznej dotychczas poczyniono rozwa ania, e sk$adanie
i odbieranie o!wiadczenia woli w postaci elektronicznej wymaga spe$nienia
okre!lonych wymaga& technicznych a tak e warunków, które umo liwiaj"
wprowadzenie o!wiadczenia woli do !rodka komunikacji elektronicznej w taki sposób, aby adresat o!wiadczenia móg$ si# zapozna' z jego tre!ci". To
wi#c na instytucji wdra aj"cej, komunikuj"cej si# z potencjalnymi beneficjentami za pomoc" !rodków komunikacji elektronicznej, ci" y wymóg wykazania prawid$owo!ci tej komunikacji80. Podobnie nie mo na odrzuci' wniosku
strony, je eli do$"czy do wniosku jego wersj# elektroniczn", która wskutek
b$#dów nie mo e zosta' odczytana81.
Podsumowanie
Celem niniejszego opracowania by$o zasygnalizowanie problemów interpretacyjnych pojawiaj"cych si# na tle stosowania opisywanej ustawy
przez s"dy administracyjne. O powadze sprawy !wiadczy okoliczno!', e
poszczególne przepisy ustawy ju dwukrotnie by$y przedmiotem wniosków
kierowanych do Trybuna$u Konstytucyjnego – odpowiednio sprawy P 1/11
i P 9/10. Ustawa te jest przedmiotem nierzadkich rozstrzygni#' s"dów administracyjnych, które to w drodze dokonywanej wyk$adni staraj" si# nada'
78

Wyrok Wojewódzkiego S"du Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 pa%dziernika 2009 r.
sygn. akt V SA/Wa 1410/09 – dost#pny Centralna Baza Orzecze& S"dów Administracyjnych
http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
79
Wyrok Wojewódzkiego S"du Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 listopada 2009 r. sygn. akt V SA/Wa 1624/09 – dost#pny Centralna Baza Orzecze& S"dów Administracyjnych
http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
80
Wyrok Wojewódzkiego S"du Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 pa%dziernika 2009 r.
sygn. akt III SA/Gl 1067/09 – dost#pny Centralna Baza Orzecze& S"dów Administracyjnych
http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
81
Wyrok Wojewódzkiego S"du Administracyjnego w Poznaniu z dnia 1 pa%dziernika 2009 r. sygn. akt III SA/Po 685/09, wyrok Wojewódzkiego S"du Administracyjnego w Poznaniu z dnia
10 pa%dziernika 2009 r. sygn. akt III SA/Po 709/09 – dost#pne Centralna Baza Orzecze& S"dów Administracyjnych http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
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ostre znaczenie poszczególnym przepisom ustawy i wykreowa' na tym tle
wyra%ne normy prawne, mo e wi#c prezentowane opracowanie b#dzie stanowi$o przyczynek do dalszych rozwa a& nad najbardziej problematycznymi
kwestiami.
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