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Wstęp 

 

 Problematyka funkcjonowania zakładów publicznych (administracyjnych) jest jednym 

z klasycznych wątków, będących przedmiotem rozważań przedstawicieli doktryny, 

podejmujących problematykę części ogólnej prawa administracyjnego. W ostatnich 

dziesięcioleciach tematyka ta nie jest zbyt szeroko podejmowana w piśmiennictwie1, czego 

przyczyną jest generalnie ciągle niewystarczające zainteresowanie nauki prawa 

administracyjnego nie tyle samą instytucją zakładu, co tymi działami administracji publicznej, 

które dotyczą świadczenia służących zaspokajaniu potrzeb ludzkich; jednakże to właśnie 

szersze spojrzenie powinno leżeć u podstaw rozważań o instytucji zakładu publicznego2. 

 

 Wyzwania stające przed współczesną gospodarką, pogłębiający się rozdźwięk między 

zakresem zadań administracji publicznej, a możliwością ich realizacji3, kryzys prawa 

administracyjnego4 powodują, iż spojrzenie na problematykę administracji publicznej oraz 

zakładów wymaga znaczącego przewartościowania i rewizji występujących w tej mierze 

paradygmatów i poglądów. Kwestie te pozwalają na zaprezentowanie i przeanalizowanie wielu 

problemów i dylematów badawczych, częściowo wyrażonych w doktrynie, jednak w dużej 

mierze będących poza obszarem jej większego zainteresowania. 

 

W moim przekonaniu „wartością dodaną” przeprowadzonych w rozprawie rozważań 

jest to, iż do pewnego stopnia abstrahują one od obowiązujących regulacji prawa 

administracyjnego materialnego. Zwrócić też należy uwagę na to, co podkreślają J. Jagielski 

i P. Gołaszewski - dyskusja nad prawem administracyjnym zatoczyła krąg i obecnie stajemy 

znów przed znanym z przeszłości kompleksem problemów i pytań dotyczących kondycji tej 

gałęzi prawa, co wynika ze zmienionych i podlegających dalszym przeobrażeniom realiów 

politycznych, społecznych i gospodarczych; kondycja prawa administracyjnego winna być 

widziana nie tylko przez pryzmat porządku normatywnego, ale także kontekstu naukowego5. 

                                                           
1 Z. Czarnik, J. Posłuszny, Rozdział VII. Zakład publiczny [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), 

System prawa administracyjnego. Tom 6. Podmioty administrujące, Warszawa 2011, s. 422. 
2Ibidem, s. 423. 
3Ibidem. 
4 Zob. szerzej J. Zimmermann, O kryzysie prawa administracyjnego, „Casus”, 67/2013, s. 6 – 11. 
5 J. Jagielski, P. Gołaszewski, O problemach z prawem administracyjnym oraz niektórych węzłowych 

zagadnieniach tego prawa (kilka refleksji z teraźniejszej i przyszłej perspektywy) [w:] J. Jagielski, M. Wierzbowski 

(red. nauk.), Prawo administracyjne dziś i jutro, Warszawa 2018, s. 28. 
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P. Dobosz z kolei wskazuje, iż „nie jest celem nauki prawa administracyjnego tylko i wyłącznie 

tworzenie konstrukcji instytucji ogólnych prawa administracyjnego i formułowanie twierdzeń 

na użytek i dla obowiązującego w danym przedziale czasowym prawa pozytywnego, lecz 

budowanie takich systemów instytucji ogólnych tego prawa, które prawu pozytywnemu 

umożliwiają nadanie cechy zrozumiałego i spójnego zbioru norm prawnych typowych dla 

prawa administracyjnego. Tym samym nauka prawa administracyjnego nie powinna 

formułować tylko doraźnych i koniunkturalnych poglądów doktrynalnych, ale kierując 

się zasadą antycypacji formułować reguły instytucji przydanych również w przyszłości (...)”6. 

Zdanie to należy podzielić; oczywiście – opisywanie instytucji zakładu musi mieć 

zakorzenienie w prawie pozytywnym, przepisach normujących strukturę i działalność 

istniejących typów zakładów.  Tego rodzaju metoda ma jednak umożliwić wyciągnięcie 

ogólnych wniosków w tym zakresie i stworzenie własnej koncepcji, która będzie uodporniona 

na naturalną zmienność materialnych norm prawa administracyjnego. 

  

 Konieczne jest więc umiejscowienie rozważań dotyczących zakładów na szerszej 

płaszczyźnie – dynamiki zmian w administracji publicznej, rozwoju administracji świadczącej, 

prywatyzacji zadań publicznych, cyfryzacji życia publicznego. Pozwoli to na wyciągnięcie 

bardziej szczegółowych wniosków, odnoszących się do kwestii ujmowania pojęcia zakładu 

(w tym problemów terminologicznych), przedmiotu działalności zakładowej, relacji 

i stosunków zakładowych, redefinicji pojęcia władztwa zakładowego, innego spojrzenia na 

formy działania administracji stosowane w zakładach, pojęcia autonomii i decentralizacji, 

a także nowego ujmowania nadzoru (również judykacyjnego) nad działalnością zakładów. Daje 

to więc możliwość prezentacji określonych hipotez badawczych.  

 

Wstępnie zarysowany obszar badań pozwala na postawienie następujących pytań: czy 

pojęcie zakładu publicznego (administracyjnego) i jego znamiona mają ustaloną, niezmienną 

treść, czy też w zależności od zmiany uwarunkowań politycznych, społeczno-gospodarczych, 

prawnych, mogą one podlegać modyfikacjom? Czy podejście strukturalno-organizacyjne 

(podmiotowe) do opisania pojęcia zakładu w dalszym ciągu oddaje jego istotę? Czy tradycyjne 

rozumienie władztwa zakładowego znajduje uzasadnienie w świetle przepisów obowiązującej 

                                                           
6 P. Dobosz, Problemy metodologii współczesnej nauki prawa administracyjnego na tle metody historyczno-

prawnej, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2001/1, s. 22. 
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Konstytucji? Czy w nowych realiach społeczno-prawnych należałoby z tego pojęcia 

zrezygnować, czy też wymaga ono tylko redefinicji? Jak pogodzić istnienie zakładowych aktów 

generalnych z konstytucyjnym katalogiem źródeł prawa? Jak umiejscowić zakłady wśród 

podmiotów wykonujących zadania publiczne? Jakie przełożenie na działalność zakładową ma 

tendencja do szerszego niż do tej pory korzystania przez administrację publiczną z form 

niewładczych, w tym umów cywilnoprawnych? Jakie oddziaływanie na problematykę 

zakładów mają zjawiska prywatyzacji zadań publicznych, cyfryzacji życia publicznego? Jaki 

wpływ na funkcjonowanie zakładów mają zjawiska globalizacji, europeizacji, 

deterytorializacji? Jak rozumieć – w kontekście problematyki funkcjonowania zakładów – 

pojęcie autonomii i decentralizacji; czy wykonywanie zadań publicznych w formie zakładu 

zawsze będzie oznaczało jednoczesną decentralizację? Czy pozycja prawna destynatariuszy jest 

taka sama w każdym z typów zakładów? Jak opisać istnienie zakładów z perspektywy dorobku 

nauki administracji? Czy istnieje możliwość doktrynalnego wyodrębnienia atypowych 

zakładów? Czy relatywnie wąskie zakreślenie ram nadzoru judykacyjnego nad działalnością 

zakładową jest zgodne z konstytucyjnymi standardami i czy urzeczywistnia oczekiwania 

społeczne? 

 

 Powyższe pozwala na postawienie wstępnych tez badawczych odnoszących się do 

problematyki administracji publicznej oraz instytucji prawa administracyjnego in genere, 

a także tez dotyczących stricte problematyki zakładów. Podkreślić należy, iż dokonany wybór 

ich zaprezentowania w tym miejscu ma rzecz jasna charakter autorski; powyższe wyliczenie 

oparte jest na kryterium (subiektywnie rozumianej)istotności i nie wyczerpuje wszystkich 

poglądów przedstawionych w niniejszej rozprawie. 

 

 Wśród kwestii ogólnych, dotyczących problematyki funkcjonowania administracji 

publicznej oraz instytucji ogólnych prawa administracyjnego, należy wskazać następujące tezy: 

1) administracja publiczna jest zjawiskiem dynamicznym, zmieniającym się w czasie, 

zmianom ulegają jej zadania, organizacja, formy działania, przestaje być ona 

statycznym obiektem badań. Administracja publiczna staje przed nowymi wyzwaniami 

– rośnie znaczenie administracji świadczącej, administracja publiczna staje przed 

koniecznością zmierzenia się ze zjawiskami globalizacji, cyfryzacji, ekonomizacji. 

Zaaprobować należy każde ujęcie mieszane definicji administracji publicznej, które 
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akcentuje zarówno kwestie strukturalno-organizacyjne, jak i zwraca uwagę na 

przedmiot jej działalności; 

2) spośród funkcji administracji publicznej (porządkowo-reglamentacyjnej, świadczącej, 

właścicielskiej), wyróżnić należy również funkcję sterującą, związaną z popieraniem 

rozwoju społecznego i jego prognozowaniem, kierowaniem dziedzinami życia 

społecznego, prowadzeniem polityki w określonych obszarach;  

3) realizacja funkcji świadczącej przez administrację, ma podstawy nie tylko 

w rzeczywistości społeczno-gospodarczej, ale też w zadeklarowanym przez 

ustrojodawcę modelu ustroju społeczno-gospodarczego, mianowicie społecznej 

gospodarce rynkowej (przy pełnym poszanowaniu zasady subsydiarności); 

4) próba pozytywnego wymienienia obszarów aktywności państwa w ramach realizacji 

funkcji administracji świadczącej zawsze będzie skazana na porażkę – nie da się 

enumeratywnie wskazać wszystkich dziedzin życia społecznego, gdzie mamy do 

czynienia ze „sterowaniem” przez państwo procesami społecznymi i gospodarczymi; 

kwestia ta w zależności od obowiązującego paradygmatu będzie podlegać nieustannym 

modyfikacjom. Wyodrębnienie w sposób wyczerpujący zakresu przedmiotowego 

administracji świadczącej jest niemożliwe, a wręcz niepotrzebne, gdyż w sposób 

naturalny zawęzi to rozumienie tego pojęcia; 

5) celem administracji świadczącej jest świadczenie usług przez samą administrację 

publiczną lub też przez podmioty przez nią upoważnione. Na przestrzeni lat część zadań 

państwa znika, pojawiają się też zadania nowe, jednakże istotne jest, że mogą być one 

realizowane przy partycypacji podmiotów niewchodzących w skład administracji 

publicznej – wespół z organami administracji lub też całkowicie samodzielnie 

(w ramach realizacji tzw. prywatyzacji zadań publicznych); 

6) przez usługę należy rozumieć zaspokajanie potrzeb o charakterze materialnym 

i niematerialnym, w wyniku czego nie powstaje żadne nowe dobro (towar, artefakt) 

o charakterze materialnym; świadczenie usług przez administrację publiczną będzie 

ciągłym i nieograniczonym w czasie procesem, polegającym na zaspokajaniu 

indywidualnych potrzeb zarówno o charakterze materialnym jak i niematerialnym, 

uzależnionych od cech osobistych. Proces świadczenia usług będzie miał charakter 

zbiorowy, gdyż będzie dotyczył bliżej niekreślonej grupy osób. Świadczenie usług jest 

jednym z dwóch głównych elementów funkcji administracji świadczącej (usługowej), 

obok wszelkich działań o charakterze prawnym i faktycznym, polegających na 

zorganizowania procesu świadczenia usług; 
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7) konieczne jest odejście od klasycznego, teoretycznego rozumienia konstrukcji organu 

administracji w rozumieniu ustrojowym i przejście na kryteria funkcjonalne; czysto 

ustrojowe rozumienie nie oddaje już administracyjnoprawnej rzeczywistości. Ujęcie 

funkcjonalne, wedle którego podmiotem administrującym jest każdy podmiot, któremu 

ustawodawca przypisuje kompetencję administracyjną lub który tę kompetencję 

faktycznie wykonuje, jest bardziej operatywne; 

8) wykonywanie funkcji świadczących przez podmioty administracji publicznej nie 

wymaga istnienia decentralizacji; niekoniecznie powierzenie wykonywania zadań 

publicznych podmiotom administrującym będzie się wiązało ze scedowaniem 

kompetencji w ramach powyższego zjawiska. Aby do tego doszło muszą zostać 

zachowane materialne determinanty istnienia decentralizacji, tj. brak hierarchicznego 

podporządkowania podmiotu, któremu powierzono określone kompetencje, a także 

jego względna samodzielność i niezależność w wykonywaniu zadań publicznych. 

W innym wypadku będziemy mieli do czynienia ze zmianą formy organizacyjno-

prawnej realizacji zadań publicznych w określonym obszarze lub wyłącznie 

dekoncentracją; 

9) zawieranie umów cywilnoprawnych, jakkolwiek jest to rzecz jasna forma niewładcza, 

to jednak bezsprzecznie należy do prawnych form działania administracji, w związku 

z czym musi być oparte na normie prawnej.Odrzucić należy stanowisko, iż stosowanie 

umów cywilnoprawnych per se wyklucza możliwość naruszenia praw i wolności 

jednostki, gdyż nie jest przykładem władczej, i jednostronnej ingerencji w tę sferę. 

Pamiętać należy o tym, że w wielu przypadkach jednostka nie ma możliwości negocjacji 

ani samej formy działania stosowanej przez administrację publiczną, ani tym bardziej 

jej treści, co powoduje, iż brak władczości tej formy jest jedynie pozorny; 

10) sankcją administracyjną będzie konsekwencja realizacji lub braku realizacji określonej 

normy sankcjonowanej prawa administracyjnego, stanowiąca rozmaite instrumenty 

służące realizacji przez administrację publiczną jej funkcji. Konsekwencja ta, 

w przypadku wykonywania określonych obowiązków lub też prawidłowego 

korzystania z przyznanych uprawnień będzie miała charakter pozytywny (będzie to 

więc sankcja pozytywna, gratyfikacja materialna lub niematerialna), zaś w przypadku 

braku realizacji obowiązków wynikających z norm prawa administracyjnego, lub tez 

niewłaściwego korzystania z przyznanych uprawnień, będzie tożsama z sankcją 

negatywną; 
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11) autonomia jest kategorią pojęciową zmienną w czasie i w ogromnym stopniu jej 

istnienie oraz zakres jest uzależnione od aktualnych uwarunkowań społeczno-

politycznych. Można zauważyć sinusoidalną tendencję, zgodnie z którą zakres 

autonomii był szerszy w okresie liberalizacji systemu politycznego, natomiast wszelkie 

tendencje centralizacyjne, czy też wręcz totalitarne, w sposób automatyczny 

przekładały się na zmniejszenie swobody funkcjonowania szkół wyższych. 

Administracja publiczna musi mieć wpływ na proces świadczenia usług przez szkoły 

wyższe, wykonywanie przez nie przyznanych im przez państwo zadań, poprzez 

odpowiednie ukształtowanie procedur nadzorczych, kontrolnych, ewaluacyjnych itp. 

Autonomia nie jest wartością samą w sobie, ma zaś służyć zapewnieniu odpowiedniej 

jakości i względnej niezależności w ramach wykonywania badań naukowych czy też 

realizacji zadań z zakresu dydaktyki; 

12) model autonomii szkół wyższych na przestrzeni lat ewoluował od centralistycznego do 

decentralistycznego, dlatego też można mówić o swoistej gradacji zakresu autonomii 

szkół wyższych, która to gradacja następuje właśnie na osi między ww. modelami; 

model centralistyczny zakłada zwiększone uprawnienia administracji publicznej 

zarówno odnośnie do tworzenia, jak i bieżącego nadzoru nad działalnością szkół 

wyższych; przejawia się możliwością wpływu na obsadę personalną organów uczelni, 

na tworzone przez nie prawo wewnętrzne (ograniczona autonomia statutowa), 

limitowaniem wolności nauki i badań oraz wpływem na proces dydaktyczny. Model 

skrajnie decentralistyczny będzie cechował się pełną autonomią – zarówno w zakresie 

obsady personalnej organów uczelni, autonomii statutowej, swobody w zakresie 

prowadzenia badań naukowych i procesu dydaktycznego. Funkcjonujący w Polsce 

model autonomii uczelni wyższych na powyżej osi należałoby umiejscowić bliżej 

modelu decentralistycznego, jednakże z istotnym wpływem państwa np. w zakresie 

finansowania działalności szkół wyższych; 

13) ilekroć ustawodawca zdecyduje się na zdecentralizowanie wykonywania zadań 

publicznych, poprzez powierzenie ich wykonywania podmiotowi skonstruowanemu 

wedle zasady członkostwa, przynależność do tego podmiotu ma charakter obligatoryjny 

i podmiot ten dysponuje władztwem administracyjnym (w tym władztwem 

dyscyplinarnym, korporacyjnym, z ograniczoną lub wręcz wyłączoną drogą sądową 

rozstrzygania spraw z tytułu członkostwa w danej korporacji), będziemy mieli do 

czynienia z korporacją prawa publicznego; 
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14) pełna informatyzacja, wprowadzenie modelu e-administracji, wymaga działań na kilku 

płaszczyznach. Po pierwsze – zapewnienie maksymalnej integracji działań, systemów 

elektronicznych na poziomie back office, tj. w relacjach wewnątrz administracji 

publicznej tak, aby interesariusz administracji publicznej również w ramach front office 

mógł szybko uzyskać konkretną usługę, najlepiej za pośrednictwem modelu one-stop 

shop. Ułatwienie pracy urzędnikom, poprzez informatyzację ich czynności, musi 

równocześnie przekładać się na swobodniejszy, bardziej elastyczny dostęp do usług 

świadczonych przez administrację publiczną; w przeciwnym wypadku model e-

administracji będzie niezupełny. Wiąże się to rzecz jasna z koniecznością zapewnienia 

odpowiedniego poziomu fachowości administracji publicznej; w przeciwnym razie 

ułatwienia związane z modelem e-administracji będą iluzoryczne; 

15) pojęcie nadzoru może być odnoszone zarówno do układu zdecentralizowanego jak 

i scentralizowanego – brak jest ku temu teoretycznych przeciwskazań, nie sposób 

jednocześnie zaprzeczyć, iż ścisłe podporządkowanie, czy wręcz relacja kierownictwa, 

typowa dla układów scentralizowanych, przewiduje uprawnienia nadzorcze, jednakże 

oczywiste jest, że nadzór ten ma odmienny charakter, niż zwierzchni i weryfikacyjny 

nadzór w układzie zdecentralizowanym. Nadzór w układzie zdecentralizowanym nie 

jest relacjąstricte zewnętrzną – z perspektywy jednostki samorządu terytorialnego 

sprawowany nad nią nadzór ma oczywiście charakter zewnętrzny, jednakże in genere 

nie wolno abstrahować od tego, że w dalszym ciągu relacja ta dotyczy dwóch 

podmiotów przynależnych do sfery administracji publicznej; 

16) kontrola zawsze zawiera element rozpoznania danego stanu faktycznego (analizy tego 

jak jest), oceny powyższego stanu, tj. przesądzenia, czy powyższy stan jest prawidłowy 

z punktu widzenia określonego kryterium kontroli (jak być powinno); jeśli zaś 

przeprowadzona kontrola prowadzi do negatywnych wniosków dotyczących oceny 

określonego stanu faktycznego, to winna jednocześnie stawiać diagnozę takiego stanu 

rzeczy (dlaczego jest tak, jak jest a nie jak być powinno), w końcu – kontrola powinna 

formułować odpowiednie wnioski dotyczące przeciwdziałania uchybieniom 

w przyszłości. 

 

W przypadku kwestii dotyczącej stricte funkcjonowania zakładów, wyróżnić należy 

36 tez. Zostały one uporządkowanych tematycznie i ze względu na kryterium szczegółowości 

– od tez bardziej ogólnych, do szczegółowych, doprecyzowujących przyjęte założenia: 
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1) zakład jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną, realizującą określone ustawowo 

funkcje. Charakter tych zadań/funkcji, sposób wyodrębnienia zakładu, zależny jest 

umiejscowienia go w konkretnej przestrzeni normatywnej – czy mamy do czynienia 

z prawem pracy, prawem finansowym, prawem podatkowym, czy też prawem 

administracyjnym; 

2) we współczesnej nauce prawa administracyjnego wyróżnić należy trzy tendencje 

w opisywaniu pojęcia zakładu: pierwsza z nich w dalszym ciągu odnosi się wyłącznie 

do aspektu strukturalno-organizacyjnego definicji zakładu, druga tendencja łączy aspekt 

strukturalno-organizacyjny z aspektem materialnym trzecia, nowa tendencja, 

sprowadza się do opisywania zakładu wyłącznie z perspektywy aspektu materialnego; 

3) instytucja zakładu na gruncie prawa administracyjnego ewoluowała na przestrzeni 

dziejów; jego cechy charakterystyczne, znamiona tego pojęcia miały charakter zmienny 

w zależności od epoki historycznej i aktualnego systemu polityczno–gospodarczego. 

Ma to swoje implikacje chociażby w kwestii przyjmowanej terminologii; 

4) zmiany w otaczającej rzeczywistości (w tym prawnej) mają swoje przełożenie również 

na sferę funkcjonowania zakładów usług publicznych; część zakładów jest bardziej 

podatna na zmiany, funkcjonowanie innych typów zakładów z kolei jest w większym 

stopniu ustabilizowane. Daje to możliwość wyodrębnienia dwóch modeli zakładów 

usług publicznych: modelu dynamicznego i statycznego; 

5) obecnie posługiwanie się pojęciem „zakładu państwowego”, z pewnością nie oddaje 

rzeczywistości, ze względu na zupełnie inne uwarunkowania prawne, społeczne 

i gospodarcze Polski po 1989 r. Mylące może być używanie pojęcia „zakładu 

administracyjnego”, jako że jak już zostało podniesione, nie tylko administracja 

publiczna (szeroko rozumiane „państwo”) może być podmiotem tworzącym 

i prowadzącym zakład. Co więcej – w ramach zakładów mamy do czynienia nie tylko 

ze stosunkami o charakterze władczym, administracyjnoprawnym, lecz również ze 

stosunkami cywilnoprawnym; najwłaściwszym wydaje się powrót do klasycznej 

terminologii, mianowicie „zakładu publicznego”, ze względu na charakter 

realizowanych przez nie zadań i różnorodność podmiotów je prowadzących, lub też 

zaproponowanie nowego pojęcia, mianowicie „zakładu usług publicznych”, 

wskazującego na realizację przez niego zadań publicznych czy też świadczenie usług 

o charakterze istotnym z punktu widzenia państwa i realizacji jego zadań. Takie ujęcie 

koresponduje z pojęciem administracji świadczącej, przenosi ciężar definicji tego 

pojęcia z rozróżnienia podmiotów, tworzących i prowadzących zakład na określenie 



13 
 

usług publicznych, będących przedmiotem działalności zakładu, pozwala również na 

odmienne niż do tej pory podejście do roli władztwa zakładowego i stosunków 

zakładowych w ramach problematyki zakładów w prawie administracyjnym; 

6) doktrynalne próby opisania pojęcia zakładu od strony strukturalno-organizacyjnej 

zderzają się ze ścianą rzeczywistości prawa administracyjnego i administracji 

publicznej pierwszej połowy XXI wieku. Nauka prawa administracyjnego staje się 

bezradna wobec fluktuacji form organizacyjnych, w ramach których wykonywane są 

zadania publiczne, swobodnego tworzenia przez ustawodawcę nowych jednostek, 

posiadających cechy różnych podmiotów. Zawodne są metody indukcyjne, zgodnie 

z którymi definicję i cechy zakładu tworzy się poprzez bazowanie na wybranych 

z warstwy normatywnej przykładach jednostek organizacyjnych; wybór ten zawsze jest 

intuicyjny; dodatkowo zwrócić uwagę należy na to, iż w przypadku rozpiętości zakresu 

przedmiotowego prawa administracyjnego nigdy nie będzie on zupełny i pozbawiony 

cech subiektywizmu dokonującego go autora. Uogólnienie takie nie doprowadziło do 

stworzenia jednolitej, spójnej koncepcji zakładu. Właściwsza jest odwrotna metoda, 

oparta na wskazaniu modelowych cech zakładów i tworzeniu dalszych kryteriów, 

klasyfikacji, na podstawie funkcjonujących w prawie pozytywnym przykładów; 

7) pojęcie zakładu nie określa typu, formy jednostki organizacyjnej, jest zbiorczą nazwą 

różnych podmiotów, a cechy zakładu mogą przysługiwać im w różnym stopniu. 

Pozwala to na ostateczną rezygnację z kryterium strukturalno-organizacyjnego, jako 

determinanty definicyjnej zakładu i daje możliwość podkreślenia aspektu materialnego, 

tj. specyficznej relacji łączącej zakład i jego użytkowników, a także celu zakładu, 

czyli świadczenia usług o charakterze niematerialnym; 

8) definicja legalna doktrynalnego pojęcia (np. zakładu) zawsze będzie zawężała jego 

rozumienie, co przy dynamice zmian w administracji publicznej, zmienności 

stosowanych pojęć związanych z przywołanym rozrostem form organizacji 

administracji publicznej, funkcji i zadań administracji, jest zjawiskiem negatywnym;  

9) zastąpienie pojęć zakładu administracyjnego lub zakładu publicznego nowym ujęciem 

językowym, np. wskazywanymi w nauce „świadczeniodawca niematerialnych usług 

publicznych” czy „podmiot świadczący niematerialne usługi publiczne”, jest 

niewłaściwe. Pojęcia te w dalszym ciągu mają charakter ustrojowy, tymczasem to 

właśnie całokształt relacji zachodzących w ramach zakładu, jest tym, co pozwala opisać 

jego istotę. Pojęcie „zakładu” jest z pewnością bardziej operatywne, niż pojęcia 

„świadczeniodawcy niematerialnych usług publicznych” czy też „podmiotu 
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świadczącego niematerialne usługi publiczne”.  Zaproponowane terminy zwracają 

uwagę (z perspektywy ustrojowej) jedynie na podmiot świadczący określone usługi; 

w tym rozumieniu „zakład” byłby więc równoznaczny „organom zakładowym” 

i „pracownikom zakładu”; tego rodzaju uproszczenie jest błędne. Funkcjonalne 

rozumienie pojęcia zakładu pozwala na wpisanie jego istoty w szerszy, naukowy 

kontekst, daje możliwość przeprowadzenia badań chociażby z perspektywy 

socjologiczno-prawnej, dorobku nauki administracji, nauki zarządzenia itp.; 

10)  z perspektywy funkcjonalnego rozumienia pojęcia zakładu jako nieistotne 

i anachroniczne jawią się tradycyjnie przeprowadzane rozważania co do odgraniczenia 

zakładów od innych, ustrojowych form wykonywania zadań publicznych. Rozważania 

w tym zakresie nie są kompletnie bezwartościowe; generalnie stawiane przy tej okazji 

tezy pozwalają na uwypuklenie cech charakterystycznych zakładów - mianowicie 

dysponowania władztwem zakładowym, specyficznej relacji z użytkownikami zakładu 

(destynatariuszami), istnienia substratu osobowego; 

11) nie sposób zgodzić się z poglądami, według których zakład nie jest związkiem osób, 

jego użytkownicy nie są uprawnieni do prawnego wpływania na skuteczność organów 

organizacji, ich pozycja jest pasywna, a popieranie ich interesów nie należy do istotnych 

celów organizacji. Przeczy temu chociażby istota zakładu usług publicznych – 

uniwersytetu - będącego wspólnotą nauczanych i nauczających (universitas). Studenci 

mają określoną, „aktywną” pozycję w jego ramach, mogą wpływać na skuteczność jego 

organów przy pomocy bardzo wymiernych instrumentów, takich chociażby jak prawo 

głosu w wyborach rektora. Zwiększenie roli destynatariuszy w niektórych typach 

zakładów usług publicznych nie powoduje jednak, że tracą one inne, immanentne cechy, 

determinujące ich funkcjonowanie jako zakład; pozwala to jednak na wyodrębnienie 

dodatkowej kategorii zakładu usług publicznych, mianowicie zakład typu 

korporacyjnego, w opozycji do tych „klasycznych” zakładów, gdzie rola jego 

użytkowników, możliwość współdecydowania w procesie zarządzania jednostką, jest 

znikoma; 

12) w sytuacji, w której państwo zdecyduje się wykonywać określone zadania publiczne 

w formie zakładu, nie zapewniając jednocześnie jego względnej niezależności 

i samodzielności w ich realizacji, ewentualnie pozostawiając element silnego 

uzależnienia w zakresie kompetencji osobowych, jak i związanych z kształtowaniem 

struktury zakładu z organem administracji publicznej, mimo scedowania kompetencji 

nie mamy do czynienia z jednoczesną decentralizacją; Istnienie zakładu zawsze będzie 
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obwarowane równoległym istnieniem zależności między nim, a podmiotem go 

tworzącym. To względna niezależność i samodzielność jest wyjątkiem, wprowadzanym 

przez przepisy prawa, podobnie jak ukształtowanie ram nadzoru nad działalnością 

zakładową; to, czy dany typ zakładu jest przykładem istnienia zjawiska decentralizacji 

administracji publicznej, uzależnione jest od tego, na ile ustawodawca dopuści do 

„rozluźnienia więzów” (strukturalnych, osobowych) z podmiotem administracji 

publicznej, który ceduje doń swoje kompetencje, a także jak ściśle zostanie dookreślony 

nadzór nad funkcjonowaniem zakładu i jego intensywność; 

13) władztwo zakładowe może mieć zróżnicowaną postać i mniejsze lub większe natężenie 

w przypadku różnych sfer aktywności zakładu (wyróżnić można jego gradację). 

Władztwo zakładowe jest „wypełniaczem treści” stosunków zakładowych. Niezależnie 

więc od tego, czy mówimy o stosunku zakładowym o charakterze 

administracyjnoprawnym, czy też cywilnoprawnym, jest on determinowany przez 

władztwo zakładowe; stopień tej determinacji jest wyższy w przypadku stosunku 

administracyjnoprawnego niż cywilnoprawnego; w przypadku stosunków 

cywilnoprawnych realizacja funkcji władzy jest „zakamuflowana”. „Zależność 

zakładowa”, jest „odbiciem” władztwa zakładowego, tj. spojrzeniem na stosunek 

prawny łączący zakład z użytkownikiem, z perspektywy tego drugiego. „Relacja 

zakładowa” winna być traktowana jako pojęcie zbiorcze, opisujące całokształt 

wzajemnych oddziaływań i powiązań między zakładem i destynatariuszem, na którą 

składają się stosunki prawne (administracyjnoprawne i cywilnoprawne), jak i działania 

faktyczne organów zakładowych, luźniej dookreślone przez prawo zakładowe; 

14) rezygnacja z używania pojęcia władztwa zakładowego byłaby niewłaściwa, jednakże 

jego rozumienie wymaga dostosowania do konstytucyjnych realiów demokratycznego 

państwa prawnego, chociażby w zakresie kontroli sądowej nad sposobem jego 

wykonywania). Stosunek zakładowy ma charakter zewnętrzny i nie powstaje w ramach 

sfery wewnętrznej działalności administracji, co pozwalałaby z kolei na dużą swobodę 

i elastyczność w kształtowaniu treści tego stosunku przez organy zakładowe. 

Tradycyjnie rozumiane pojęcie władztwa zakładowego nie oddaje już całokształtu 

relacji zachodzących między zakładem a jego użytkownikami. W zakładach usług 

publicznych typu korporacyjnego obok stosunku administracyjnoprawnego, podmioty 

te łączy również stosunek cywilnoprawny, powstały na skutek zawarcia umowy 

cywilnoprawnej, władztwo zakładowe w tym aspekcie ma inny wymiar niż 

w przypadku stosunku zakładowego o charakterze administracyjnoprawnym. 
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Charakteryzując zakłady usług publicznych należałoby wskazać na specyficzną relację 

między ich organami a destynatariuszami, mającą charakter mieszany, obejmującą 

zarówno stosunki administracyjnoprawne, jak i cywilnoprawne – w zależności od typu 

zakładu władztwo zakładowe wobec destynatariuszy będzie mniej lub bardziej istotnym 

czynnikiem, determinującym działalność zakładu; 

15) granice władztwa zakładowego będą zgodnie z zasadą legalizmu wyznaczały przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego, mianowicie Konstytucja i ustawy (w przypadku 

zakładowych umów adhezyjnych wskazać należy również na zasady współżycia 

społecznego). Granice te muszą być respektowane zarówno przy okazji stanowienia 

aktów zakładowych generalnych, jak i aktów zakładowych indywidualnych; 

16) przedmiot stosunku zakładowego to nie tylko zdeterminowane prawnie zachowania 

organów zakładowych, które zmierzają do jednostronnego ukształtowania sytuacji 

prawnej destynatariusza, w związku z korzystaniem przez niego ze świadczeń 

zakładowych, ale też określone prawem sytuacje, w których organ zakładu jest 

uprawniony (lub zobligowany) do ukształtowania wzajemnych praw i obowiązków 

poprzez zawarcie umowy cywilnoprawnej;  

17)  organy zakładowe „sterując” jego użytkownikami w celu osiągnięcia określonych 

celów (dla realizacji których zakład został utworzony) korzystają ze zróżnicowanych 

instrumentów sterowania: o charakterze administracyjnoprawnym (władztwo 

zakładowe), cywilnoprawnym, materialno–technicznym, jak i czynników 

pozaprawnych. Ta różnorodność instrumentów wykorzystywanych przez organy 

zakładowe w ramach wyodrębnionych prawnych układów sterowania, celem 

kształtowania relacji zachodzących w ramach zakładu, pozwala na spojrzenie na tę 

problematykę można również z perspektywy ogólnego pojęcia wypracowanego 

w ramach nauki administracji, tj. układu administracyjnego; 

18) co do umiejscowienia zakładów w strukturze podmiotów wykonujących zadania 

publiczne: przyjęte zostało, iż zakład będzie więc materialną (w sensie wyodrębnienia 

jako trwałego zespołu osób i rzeczy) formą wykonywania zadań publicznych przez 

szeroko rozumiane podmioty administrujące – zarówno o rodowodzie państwowym, jak 

i mającym charakter podmiotów niepublicznych. Wykonywanie tych zadań polega na 

świadczeniu usług publicznych w określonym obszarze aktywności państwa, co 

powoduje, że funkcjonowanie zakładu jest immanentnie związane z pojęciem 

administracji świadczącej; 
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19) przymiot zakładów usług publicznych można przypisać tylko podmiotom, które 

dysponują określonym władztwem administracyjnym (konkretniej władztwem 

zakładowym). Zakłady tworzone przez podmioty stojące poza strukturą administracji 

publicznej również takim władztwem dysponują; dookreślenie, że zakład ma mieć 

charakter „publiczny”, nie oznacza, że musi być on utworzony i prowadzony przez 

podmiot publiczny. Istotą tego pojęcia jest charakter wykonywanych zadań – właśnie 

zadań publicznych ze sfery świadczenia usług w ramach administracji publicznej; 

20) problematyka funkcjonowania zakładów publicznych może być również analizowana 

z perspektywy zjawiska prywatyzacji zadań publicznych. Pozwala to na wyróżnienie 

kategorii prywatnoprawnych zakładów publicznych. Prywatnoprawny zakład publiczny 

będzie trwałym zespołem osób i środków rzeczowych, stanowiącym wyodrębnioną 

z punktu widzenia organizacyjnego całość techniczną, którego celem jest realizacja 

usług publicznych, który to zakład został utworzony i jest prowadzony przez podmiot 

niepubliczny. Aspekt podmiotowy będzie więc w istocie jedynym kryterium, które 

pozwoli na jednoznaczne przesądzenie, czy mamy do czynienia z klasycznym zakładem 

usług publicznych, czy też zakładem o charakterze prywatnoprawnym 

21) zakład może zostać utworzony wyłącznie w drodze administracyjnoprawnej; klasyczna 

umowa cywilnoprawna nie mogłaby wywołać w tym zakresie żadnych skutków 

w sferze stosunków publicznoprawnych. Jednakże z czysto teoretycznego punktu 

widzenia należałoby przyjąć, że jest dopuszczalne zawarcie niejako wstępnej umowy, 

regulującej na gruncie stosunków prywatnoprawnych właśnie kwestie związane 

z odpowiedzialnością poszczególnych podmiotów (np. wspólników spółki, członków 

stowarzyszenia itp.) za podjęcie czynności zmierzających do utworzenia zakładu; 

22) im więcej autonomii i korporacyjności w ramach stosunków zakładowych, tym większa 

rola społecznych organów kolegialnych. Organy o składzie fachowym lub też 

mieszanym mają w większym stopniu charakter (współ)decydujący, z kolei organy 

społeczne pełnią przede wszystkim rolę opiniodawczo-doradczą, ich „decyzyjność” jest 

ograniczona, wręcz „wycinkowa”. Powoływanie kolegialnych organów 

opiniodawczych i doradczych jest celowe, gdyż umożliwia wszechstronne rozważenie 

ważniejszych zagadnień z zakresu funkcjonowania zakładu; 

23) stosunki zakładowe są częścią stosunków administracyjnoprawnych, te muszą mieć 

oparcie w ustawie, niezależnie od charakteru prawnego aktów kształtujących ich treść. 

Zarówno akty normatywne (akty zakładowe generalne), jak i akty administracyjne 

związane z realizacją władztwa zakładowego, muszą mieć podstawę ustawową; 
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24) prawo zakładowe tworzą akty zakładowe generalne, tj. statuty i regulaminy, a także akty 

zakładowe indywidualne. Akty zakładowe generalne są przykładem aktów 

administracyjnych ogólnych, będących nowym typem form działania administracji 

publicznej, mianowicie „stosowaniem prawa przez jego stanowienie” (czy też 

stosowaniem prawa przez kreowanie kolejnych norm generalnych i abstrakcyjnych), 

mających charakter wewnętrzny – kształtują one ustrój i wewnętrzną organizację 

zakładów usług publicznych. Nie zmienia tego fakt, że przepisy prawa zakładowego – 

przede wszystkim regulaminy - odnoszą się do sytuacji prawnej użytkowników zakładu 

i ją modyfikują, gdyż czynią to po pierwsze „recypując”, ustawę, doprecyzowując ją 

w ramach przyznanego zakładom władztwa, granice tej ingerencji określone są przez 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego (w tym Konstytucję), z uwzględnieniem 

specyfiki relacji zakładowej.  Kolejną kategorię aktów zakładowych tworzą akty 

zakładowe indywidualne, tj. indywidualne akty zakładowe zewnętrzne - takie, które 

odnoszą się do nawiązania, przekształcenia lub zakończenia stosunku zakładowego 

(których istotą jest ścisłe powiązanie z danym stosunkiem zakładowym, 

podejmowanymi w formie decyzji administracyjnej), akty indywidualne, wywołujące 

skutki prawne w sferze poza-zakładowej (np. świadectwo szkolne, dyplom ukończenia 

studiów wyższych), a także indywidualne akty wewnątrzzakładowe (akty zakładowe 

sensu stricto, akty stosunku zakładowego); 

25) kategoria „umów zakładowych” jest bardzo niejednolita i pojemna; administracja 

publiczna, świadcząc usługi z zakresu działalności zakładowej, może posługiwać się 

zarówno umowami nazwanymi, umowami nienazwanymi, jak i umowami mieszanymi. 

Rozpiętość zakresu przedmiotowego zakładów usług publicznych nie pozwala na 

uogólnienie i wypracowanie jednego modelu umowy zakładowej. Umowy te mogą mieć 

charakter obligatoryjny lub fakultatywny. Charakter prawny umów zakładowych 

również jest niejednolity – mogą mieć one charakter zarówno cywilnoprawny, jak 

i administracyjny. Umowy te będą miały charakter adhezyjny, co pozwala wyróżnić 

kategorię „zakładowych umów adhezyjnych”; 

26) sankcjami zakładowymi są władcze środki stanowiące gwarancję przestrzegania aktów 

zakładowych – zarówno tych generalnych, tj. statutu oraz przede wszystkim regulaminu 

- jak i aktów zakładowych indywidualnych. Można wyróżnić ich gradację: od 

upomnienia lub nagany, przez okresowe niedopuszczenie do korzystania ze świadczeń 

zakładowych, ograniczenie tychże świadczeń, wreszcie wydalenie z zakładu, czy też 

sankcję przymusu bezpośredniego (fizycznego), którą z racji swego charakteru trudno 
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wpisać w powyższą skalę. Każda z sankcji zakładowych, jako że w sposób immanentny 

dotyczy stosunku zakładowego i jest związana ze sposobem świadczenia usług 

zakładowych, musi znajdować swoją podstawę w regulaminie zakładu, a także nie 

naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

27) sankcje zakładowe można kategoryzować według kilku kryteriów. Pierwszym z nich 

będzie kryterium ich charakteru: mianowicie podział na sankcje negatywne 

i pozytywne. Kolejnym kryterium będzie rozróżnianie sankcji zakładowych ze względu 

na ich adresata – mianowicie sankcje skierowane do destynatariuszy, jak i osób które 

nie są użytkownikami zakładu. Ostatnim kryterium będzie wprowadzenie rozróżnienia 

na sankcje materialne oraz niematerialne. 

28) w przypadku zakładu usług publicznych typu korporacyjnego, wpływ destynatariuszy 

na tworzenie aktów zakładowych i funkcjonowanie zakładu jest zbliżony do korporacji 

prawa publicznego. Mianowicie: destynatariusze mają wpływ na kształtowanie ram 

strukturalno-organizacyjnych zakładu, użytkownicy zakładu posiadają kompetencję 

w zakresie wyboru organów zakładowych (np. rektora) lub też ich przedstawiciele 

mogą współtworzyć organy kolegialne zakładu, zdeterminowanie prawne sposobu 

świadczenia usług zakładowych jest mniejsze w przypadku zakładów usług 

publicznych typu korporacyjnego, niż w przypadku klasycznych zakładów;  

29) najsilniejszą pozycję, przez co należy rozumieć najszerszą możliwość wpływania na 

proces świadczenia usług przez zakład i kompetencję do współdecydowania 

w kwestiach organizacyjnych, a także najszerszy zakres uprawnień, będą mieli 

destynatariusze zakładów typu korporacyjnego, tj. zakładów dobrowolnych, otwartych 

lub też o ograniczonym zasięgu. Na drugim biegunie, jeśli chodzi o możliwość 

współuczestniczenia w procesie świadczenia usług przez zakład, znajdują się 

destynatariusze zakładów zamkniętych i przymusowych. W tym przypadku również 

„intensywność” władztwa zakładowego jest największa; zakres praw i obowiązków jest 

regulowany przez organy zakładowe w największym stopniu, również możliwość 

stosowania policji zakładowej czy wręcz środków przymusu bezpośredniego jest 

nieporównywalnie większa, niż w przypadku zakładów usług publicznych typu 

korporacyjnego; 

30) umownym pojęciem „e-zakładu” można określić te aspekty zarządzania zakładem lub 

też świadczenia usług przez zakład, w których wykorzystywane są nowe technologie. 

Usprawnienie jest obserwowane zarówno w zakładach otwartych (półotwartych), 

z których korzystanie jest dobrowolne, cechujących się względną autonomią, 
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realizujących zasadę decentralizacji (np. szkołach wyższych), ale również w zakładach 

zamkniętych, przymusowych, silnie scentralizowanych, np. w zakładach karnych. 

Warto więc w tym kontekście zacząć sobie zadawać pytanie, jak – bazując na aktualnym 

dorobku doktryny i dostępnym instrumentarium pojęciowym – „wpisać” w teorię prawa 

administracyjnego ewentualny, stuprocentowy „e-zakład”, tj. w całości funkcjonujący 

jedynie w sferze wirtualnej. Otwiera to wiele nowych pól badawczych; 

31) umiędzynarodowienie zjawisk zachodzących w ramach administracji publicznej, 

problematyka globalizacji i europeizacji, ma również przełożenie na funkcjonowanie 

zakładów usług publicznych. Pozwala to na przeanalizowanie kwestii podmiotowego 

zakresu terytorialnego działalności zakładów (w tym transgraniczności rozumianej 

podmiotowo), a także przedmiotowego (strukturalno-organizacyjnego) zakresu 

terytorialnego działalności zakładów usług publicznych. W konsekwencji pozwala to 

na wyodrębnienie modelu zakładu usług publicznych z elementem międzynarodowym. 

Będą to tego rodzaju zakłady, które przewidują umiędzynarodowienie aspektu 

podmiotowego, tj. destynatariuszy lub organów zakładowych, a także zakłady 

umiędzynarodowione z perspektywy strukturalno-organizacyjnej, tj. transgraniczne 

zakłady usług publicznych. Funkcjonowanie transgranicznych zakładów usług 

publicznych modyfikuje do pewnego stopnia rozumienie stosunków zakładowych, jako 

szczególnych stosunków władczych (nawet wedle ich współczesnego rozumienia);  

32) modyfikacja któregoś z elementów determinujących istnienie zakładu, przy 

pozostawieniu pozostałych, mogłaby pozwolić na przesądzenie, iż mamy do czynienia 

z atypowym zakładem usług publicznych. Modyfikacje mogą dotyczyć kwestii 

wyodrębnienia przez „związek macierzysty” określonej jednostki (zakładu) i charakteru 

relacji między ww. podmiotami, tj. pozostawania w układzie scentralizowanym bądź 

zdecentralizowanym, podstaw istnienia stosunku zakładowego, szczególnego status 

destynatariuszy. Jednakże w świetle rozbieżności mających podłoże normatywne, 

a także braku zgodności doktryny co do wypracowania jednego pojęcia zakładu, nie jest 

w zasadzie możliwe jednoznaczne stwierdzenie, co jest klasycznym zakładem, a co – 

w opozycji do tego wyodrębnienia – będzie już zakładem atypowym. Przyjąć należy 

więc, że pojęcie zakładu jest zmienne, uzależnione od uwarunkowań społeczno-

gospodarczych i politycznych i ta zmienność, której elementem jest możliwość 

modyfikacji elementów determinujących istnienie zakładu, jest wpisana w definicję 

zakładu usług publicznych. 
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33) ogólnikowość pojęcia zakładu i jednoczesna jego treściowa pojemność, pozwala na 

spojrzenie na zakład usług publicznych z odmiennych od administracyjnoprawnej 

perspektyw. Z jednej strony daje to możliwość uwzględnienia do tej pory 

niezauważanych wątków, dotyczących bardziej systemowego rozumienia istoty 

zakładu usług publicznych, z drugiej strony – może to prowadzić do wypaczenia 

rozumienia tej instytucji prawnej. Przykładem tego typu zjawiska jest zaproponowane 

w doktrynie prawa pracy traktowanie zakładu pracy jako zakładu administracyjnego. 

Mimo pewnych podobieństw do zakładu usług publicznych typu korporacyjnego, 

utożsamianie tych instytucji jest nie do pogodzenia z teoretycznymi założeniami, 

stojącymi zarówno za klasycznym, jak i współczesnym rozumieniem pojęcia zakładu 

(składają się na to kwestie dotyczące charakteru pracodawcy, braku wykonywania przez 

zakład pracy zadań publicznych, relacji władczej między pracodawcą a pracobiorcą, 

która jednak nie ma charakteru administracyjnego). Z tej perspektywy właściwsze 

wydaje się przyjęcie, iż zakład pracy to instytucja sui generis prawa pracy o mieszanym 

charakterze, wykazująca pewne zbieżności z zakładem typu korporacyjnego; 

34) rudymentarnym elementem nadzoru i kontroli społecznej nad działalności zakładową, 

jest nadzór i kontrola sprawowana przez samych destynatariuszy. Może się ona 

przejawiać na wiele sposobów – poprzez instytucję skarg i wniosków, poprzez udział 

użytkowników zakładu w procesie zarządzenia danym zakładem - w przypadku zakładu 

typu korporacyjnego - możliwość współdecydowania w przedmiocie wyboru organów 

zakładowych. W przypadku uczelni wyższych użytkownicy zakładu mają możliwość 

oceny jakości udzielanych świadczeń zakładowych przez pracowników zakładu 

(poziomu zajęć), zarówno w sposób sformalizowany przez dany zakład - chociażby 

w drodze anonimowych ankiet, jak i w sposób czysto oddolny, np. za pośrednictwem 

portali społecznościowych i funkcjonujących tam grup dyskusyjnych. Zjawisko to rzecz 

jasna należy ocenić pozytywnie – możliwość sprawowania tego typu nadzoru i kontroli, 

abstrahując już od wzmiankowanej kwestii włączenia jednostek w proces 

administrowania, utrwala więzi destynatariuszy z zakładem i sprawia, że proces 

świadczenia usług zakładu może przebiegać w sposób bardziej sprawny; 

35) nienależyte wykonywanie (lub też niewykonywanie) obowiązków umownych przez 

którąkolwiek ze stron umowy zakładowej, będzie rodziło odpowiedzialność 

kontraktową na podstawie art. 471 k.c. Objęcie tej sfery działalności zakładu kognicją 

sądów powszechnych pozwala na polepszenie sytuacji prawnej jednostki będącej 

użytkownikiem zakładu, gdyż wprowadza dodatkową drogę ochrony swych praw. Jest 
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to tym bardziej istotne w sytuacji, w której zdecydowana większość umów 

zakładowych, zawieranych z destynatariuszami, ma charakter adhezyjny; 

36) redefinicja pojęcia władztwa zakładowego i zakorzenienie go w standardach 

obowiązującej Konstytucji, wymaga również innego spojrzenia na kwestię kontroli 

sądowej nad działalnością zakładową. W ramach relacji zakładowej konstytucyjnie 

uwarunkowane jest domniemanie istnienia drogi sądowej, tj. możliwości poddania 

aktów zakładowych kontroli sądowej (sądowoadministracyjnej). Stanowisko to jest 

uzasadnione w świetle zasady demokratycznego państwa prawnego, zasady legalizmu, 

a także prawa do sądu. Co do zasady każdy akt zakładowy (w tym wewnątrzzakładowy) 

będzie poddany kontroli sądowoadministracyjnej, chyba że specyfika danego aktu 

lokuje go w obszarze władztwa zakładowego niepodlegającego takiej kontroli. 

Wystarczy nawet pośrednie powiązanie danego aktu zakładowego z kwestią 

(ewentualnego) przekształcenia lub rozwiązania stosunku zakładowego, aby móc 

poddać go kontroli sądowoadministracyjnej, chociażby tylko w zakresie należytego 

zachowania wewnątrzzakładowych procedur i nieprzekroczenia granic władztwa 

zakładowego, tj. nienaruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

Dysertacja została podzielona na sześć rozdziałów. Pierwszy obejmuje analizę 

poglądów nauki w zakresie instytucji zakładu publicznego (administracyjnego). Zarysowano 

tutaj perspektywę historycznoprawną i prawnoporównawcza, a także zasygnalizowano własne, 

wstępne tezy badawcze. Drugi rozdział dotyczy problematyki umiejscowienia zakładów 

w strukturze administracji publicznej – przeanalizowano pojęcie administracji publicznej oraz 

jej cechy, funkcje, formy działania. Szczególny nacisk położono w tym kontekście na 

przybliżenie pojęcia administracji świadczącej, świadczenie usług publicznych jako przedmiot 

działalności zakładów publicznych oraz rozpiętość zakresu przedmiotowego działalności 

zakładów. Dalej przedstawiono zagadnienie organów administracji publicznej (w tym organów 

administrujących). Trzeci rozdział skupia się na zobrazowaniu problematyki 

administracyjnoprawnych i cywilnoprawnych aspektów tworzenia i funkcjonowania zakładów, 

m. in. organów zakładowych, form działania stosowanych w zakładach (w tym form 

niewładczych) oraz sankcji zakładowych. W czwartym rozdziale przybliżono pojęcie 

autonomii w nauce prawa oraz korporacji prawa publicznego. Z tej perspektywy poddano 

analizie status destynatariuszy w funkcjonowaniu poszczególnych typów zakładów oraz ich 

pozycję prawną. Piąty rozdział (z założenia najbardziej twórczy) ma na celu przedstawienie 
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problematyki zakładowej z perspektywy zmieniającego się prawa administracyjnego i nauki 

administracji: wyróżniono dynamiczny i statyczny model zakładu usług publicznych, 

zestawiono istotę zakładów ze zjawiskiem decentralizacji administracji publicznej, 

zaprezentowano nowe spojrzenie na władztwo zakładowe, wyróżniono model 

prywatnoprawnych zakładów usług publicznych (jako przykład zjawiska decentralizacji zadań 

publicznych). W dalszej części rozdziału przeanalizowano tematykę relacji zakładowych 

z perspektywy nauki administracji i zarządzania, mianowicie kwestii prawnych układów 

sterowania i układu administracyjnego. Kolejno przybliżono zjawisko cyfryzacji działalności 

administracji publicznej w kontekście świadczenia usług przez zakłady (wyróżniono pojęcie 

„e-zakładu”) oraz zaprezentowano nowe formy wyrazu usług przez zakłady. Dalej 

zaprezentowano podmiotowy i przedmiotowy zakres terytorialny działalności zakładów usług 

publicznych (zakłady usług publicznych z elementem międzynarodowym, transgraniczne 

zakłady usług publicznych, wpływ prawa unijnego na funkcjonowanie zakładów) oraz 

zasygnalizowano możliwość wyróżnienia atypowych zakładów usług publicznych. Ostatni, 

szósty rozdział przedstawia problematykę nadzoru i kontroli nad działalności zakładów usług 

publicznych (m. in. przybliżenie kwestii nadzoru i kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, w tym 

kontroli sądowej i sądowoadministracyjnej nad działalnością zakładów usług publicznych). 

Każdy rozdział kończy podsumowanie. 

 

Zastosowanymi metodami badawczymi, wykorzystanymi w niniejszej rozprawie, były 

metoda teoretycznoprawna, polegająca na badaniu określonych instytucji prawnych, w zakresie 

teorii prawa in genere, socjologii prawa, teorii prawa administracyjnego materialnego, prawa 

konstytucyjnego, postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, prawa 

unijnego. Korzystano również z metody dogmatyczno-prawnej, analizując obowiązujące 

normy prawa pozytywnego. Wykorzystana została również (przede wszystkim w rozdziale 

pierwszym) metoda historycznoprawna oraz prawno-porównawcza. Charakter niniejszej pracy, 

sprowadzający się do analizy zarówno teoretycznoprawnej, jak i spojrzenia praktycznego na 

funkcjonowanie instytucji zakładu w prawie materialnym, implikował również wykorzystanie 

metody case study w analizie orzecznictwa sądowego - Sądu Najwyższego, Trybunału 

Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów 

administracyjnych. 
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 Bibliografia przedmiotowa w zakresie wykazu aktów prawnych została sporządzona 

z uwzględnieniem zasad, mających na celu oddać w jak największym stopniu hierarchię źródeł 

prawa. Wpierw umiejscowiona w niej została Konstytucja RP, kolejno akty prawa unijnego, 

w dalszej kolejności ustawy kodeksowe, pozostałe ustawy oraz akty prawne równorzędne 

ustawom (dekrety, rozporządzenia z mocą ustawy), ustawy nowelizujące, a także akty prawa 

wewnętrznego. Akty prawne w każdej z tych podgrup zostały uszeregowane chronologicznie. 

 

Rozprawa doktorska została sporządzona z uwzględnieniem stanu prawnego 

obowiązującego na dzień 1 maja 2019 r.  
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Rozdział 1. Historyczne a aktualne zapatrywania nauki na instytucję zakładu publicznego 

(administracyjnego) 

 

1.1. Pojęcie zakładu 

 

 Na wstępie wszelkich rozważań dotyczących problematyki zakładu administracyjnego, 

również tych o charakterze historycznoprawnym, konieczne jest poczynienie pewnych uwag, 

odnoszących się do samego pojęcia zakładu i jego rozumienia. Będą się one odnosiły do analizy 

tego terminu na gruncie różnych dziedzin prawa, innych od prawa administracyjnego – kwestia 

ta, stanowiąca jedno z podstawowych zagadnień niniejszej pracy, zostanie rzecz jasna 

omówiona osobno, na późniejszym etapie rozważań. 

 

 W doktrynie podkreśla się wieloznaczność pojęcia „zakładu”; począwszy od znaczenia 

potocznego (instytucja, przedsiębiorstwo, spółka, miejsce pracy), poprzez jego definiowanie 

w sposób odmienny na gruncie różnych dziedzin prawa. I tak przykładowo - w prawie pracy 

mamy do czynienia z „zakładem pracy”, w prawie finansowym – „zakładem budżetowym”, 

w prawie cywilnym – częścią przedsiębiorstwa lub spółki7; nie można również nie wspomnieć 

o ujęciu tego pojęcia odnoszącym się do rodzaju zobowiązania, gry losowej8 – wydaje się, że 

poza konotacjami związanymi z rozumieniem pojęcia „zakładu”, odnoszącego się do 

przedsiębiorstwa, miejsca pracy, to właśnie to ostatnie rozumienie jest najbardziej popularne. 

 

 Ze względu na wskazaną wieloznaczność pojęcia zakładu, rozmaite znaczenie zarówno 

prawne, jak i potoczne, nie sposób skonstruować jego jednolitą, precyzyjną definicję. Wydaje 

się wręcz, że tego typu starania byłyby z góry skazane na porażkę, przez co lepiej skupić się na 

jego analizie na gruncie materiału normatywnego, urzeczywistniającego to pojęcie, nadającego 

mu konkretną treść w rozmaitych dziedzinach prawa – przede wszystkim prawa pracy, prawa 

finansowego oraz prawa cywilnego. 

 

                                                           
7 J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2016, s. 199. 
8Ibidem. 
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 Ustawodawca na gruncie aktualnie obowiązującej wersji ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy9 nie zdecydował się na wprowadzenie definicji legalnej tego pojęcia. 

W pierwotnej wersji ustawy art. 3 k.p. stanowił, iż „zakładem pracy jest jednostka 

organizacyjna zatrudniająca pracowników, choćby nie posiadała osobowości prawnej. 

W szczególności zakładem pracy jest przedsiębiorstwo państwowe, urząd lub inna państwowa 

jednostka organizacyjna, spółdzielnia, organizacja społeczna.” Wedle obecnego brzmienia 

tegoż przepisu, ustawodawca posługuje się pojęciem „pracodawcy”, którym jest „jednostka 

organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli 

zatrudniają one pracowników.” 

 

 Odnosząc się do kwestii relacji wskazanych pojęć – podnieść należy, że de lege lata 

zakład pracy nie ma statusu pracodawcy. Pojęcie to ma obecnie przede wszystkim znaczenie 

z punktu widzenia aspektu przedmiotowego, odnosi się do zespołu wyodrębnionych 

składników majątkowych, w których odbywa się proces pracy10. Z tych też względów należy 

utożsamiać pojęcie „zakładu pracy” z pewnego rodzaju jednostką techniczno–organizacyjną11. 

W tym duchu należy również odczytywać orzecznictwo Sądu Najwyższego, iż nie jest 

pracodawcą jednostka organizacyjna wyznaczona jako miejsce pracy. Pracodawcą jest osoba 

fizyczna prowadząca działalność, a nie prowadzone przez nią przedsiębiorstwo jako zespół 

zorganizowanych składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia 

działalności12. Samo pojęcie zakładu pracy bywa również w nauce prawa pracy utożsamiane 

z zakładem administracyjnym. Teza ta – zgoła kontrowersyjna – zostanie poddana analizie na 

dalszym etapie rozprawy. 

 

 Co do prawa finansowego - zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych13 polski ustawodawca wprowadził instytucję samorządowego 

zakładu budżetowego, jako jednej z form realizacji zadań państwa w zakresie gospodarki 

budżetowej. Zakład budżetowy jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych, 

wykonującą w sposób odpłatny wyodrębnione zadania i pokrywającą koszty swojej 

                                                           
9 Dz. U. z 2018 r., poz. 917, tekst jedn. ze zm., dalej jako: „k.p.”. 
10 K. W. Baran, Komentarz do art. 3 Kodeksu pracy [w:] K. W. Baran, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. III., LEX/el. 

2016. 
11Ibidem. 
12 Wyrok SN z dnia 23.02.1999 r., sygn. akt PKN 594/98, OSNP 2000, nr 8, poz. 299.; wyrok SN z 29.10.2014 r., 

sygn. akt I PK 64/14, „Monitor Prawa Pracy” 2015/4, s. 206-209. 
13 Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, tekst jedn. ze zm., dalej jako: „u.f.p.” 
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działalności z przychodów własnych. Podstawą działalności samorządowego zakładu 

budżetowego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan 

należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem jednostki 

samorządu terytorialnego (art. 15 ust. 2 u.f.p.). Samorządowy zakład budżetowy może 

otrzymywać dotacje przedmiotowe (art. 15 ust. 3 pkt 1 u.f.p.), podmiotowe (art. 15 ust. 4 u.f.p.) 

a także dotacje celowe (art. 15 ust. 3 pkt 2 – 3 u.f.p.). Są one tworzone, łączone, przekształcane 

i likwidowane przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego (art. 16 ust. 

1 u.f.p.). 

 

 Ustawodawca na gruncie polskich przepisów podatkowych w art. 5a pkt 22 ustawy 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych14 oraz art. 4a pkt 11 ustawy 

z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych15 wprowadził 

definicję zagranicznego zakładu. Oznacza on stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający 

siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo 

działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, 

biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych, plac budowy, 

budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot 

mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa, osobę, która w imieniu i na rzecz 

podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa działa na terytorium 

innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów 

i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje - chyba że umowa o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej.  

 

 Jak już zostało wskazane, z punktu widzenia cywilistyki przez „zakład” należy 

rozumieć część przedsiębiorstwa; zgodnie z art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny16, przedsiębiorstwem jest „zorganizowany zespół składników niematerialnych 

i materialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej”. Kolejno 

ustawodawca wprowadził przykładowy katalog składników przedsiębiorstwa. Są nimi m.in. 

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa 

                                                           
14 Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, tekst jedn. ze zm. 
15 Dz. U. z 2018 r., poz. 1036, tekst jedn. ze zm. 
16 Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, tekst jedn. ze zm. 
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przedsiębiorstwa), własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, 

towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości, koncesje, 

licencje i zezwolenia, patenty i inne prawa własności przemysłowej. 

 

Zobrazowanie normatywnego ujęcia pojęcia „zakładu” ma rzecz jasna charakter 

możliwie przykładowy i skrótowy; nie jest to istota pracy, stąd też nie jest konieczne czynienie 

na ten temat dalszych rozważań. Istotne było ukazanie pewnej prawidłowości – o ile jak już 

zostało wskazane na wstępie, sformułowanie jednej, zupełnej definicji pojęcia „zakładu” 

wydaje się niemożliwe, o tyle po analizie wskazanych przykładów można pokusić się 

o stwierdzenie, że zakład jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną, realizującą określone 

ustawowo funkcje. Charakter tych zadań/funkcji, sposób wyodrębnienia zakładu, zależny jest 

umiejscowienia go w konkretnej przestrzeni normatywnej – czy mamy do czynienia z prawem 

pracy, prawem finansowym, prawem podatkowym, czy też prawem administracyjnym.  

 

1.2. Zakłady administracyjne w nauce prawa w ujęciu historycznym17 

 

 Wskazać przede wszystkim należy, że geneza samego pojęcia „zakładu 

administracyjnego” (zamiennie używanego z pojęciem „zakładu publicznego” – kwestia 

ewentualnej dystynkcji między tymi pojęciami zostanie zaakcentowana na późniejszym etapie 

pracy), związana jest z wczesną fazą rozwoju nauki o administracji i prawie administracyjnym, 

tj. drugą połową XVIII w., przy czym współczesne rozumienie tego pojęcia ukształtowało się 

w późniejszym okresie – na przełomie XIX i XX wieku. 

 

 Przychylić się należy do twierdzeń przedstawicieli doktryny, którzy akcentują przede 

wszystkim dorobek nauki francuskiej i niemieckiej w tym zakresie. Podkreśla się, że dorobek 

teoretyczny prawników działających w innych państwach jest mało oryginalny lub też nawet 

żaden18. Polscy autorzy, którzy podejmowali badania nad przedmiotową problematyką – przede 

wszystkim W. Klonowiecki, W. L. Jaworski, T. Bigo, M. Elżanowski, E. Ochendowski, 

                                                           
17 Rozważania o charakterze historyczno-prawnym, przeprowadzone w dalszej części podrozdziału, oparte będą 

przede wszystkim o monografię P. Chmielnickiego – Zakłady administracyjne w Polsce. Ustrój wewnętrzny, 

Warszawa 2008, s. 42 – 59. 
18Ibidem, s. 42. 
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S. Fundowicz – nawiązują przede wszystkim właśnie do stanowisk autorów nauki francuskiej, 

czy też niemieckiej; można się zgodzić ze zdaniem W. Klonowieckiego (przytoczonym również 

przez P. Chmielnickiego), który uzasadniając stworzony przez siebie przegląd stanowisk 

przedstawicieli nauki zagranicznej stwierdził co następuje: „(...) Przedstawiłem szczegółowo 

konstrukcję zakładu publicznego we Francji i Niemczech, ponieważ w tych dwu krajach 

zakłady publiczne istnieją już od dawna, są w pełni rozwoju, ich konstrukcje prawnicze są 

ustalone i mogą służyć za wzór innym ustawodawstwom19.” Mimo że minęło bez mała 80 lat, 

należy się pod tym stwierdzeniem podpisać. Jako uzupełnienie zaprezentowania doktryny 

państw zachodnich w tym zakresie, przedstawiony zostanie dorobek również autorów 

austriackich, szwajcarskich (wespół z doktryną niemiecką). 

 

 Wydaje się jednak, że na gruncie nauki polskiej, dokonując historyczno-prawnej analizy 

omawianej tematyki, mimo zmiany realiów społecznych i politycznych, nie powinno się 

w sposób całkowity pomijać „zabarwień” socjalistycznych. Dwie, podstawowe monografie 

doby PRL-u, dotyczące problematyki zakładów administracyjnych (ówcześnie preferowano 

z przyczyn de facto politycznych określenie „państwowych”) autorstwa 

M. Elżanowskiego i E. Ochendowskiego w sposób szczegółowy przedstawiały tę kwestię 

w ujęciu przedstawicieli ówczesnej doktryny radzieckiej, jugosłowiańskiej, czechosłowackiej. 

Nieprzedstawienie ówczesnych poglądów byłoby nierzetelne z punktu widzenia naukowego, 

skoro dokonywane jest historyczno-prawnerésumé problematyki zakładów administracyjnych. 

Stąd też wybrane aspekty dorobku socjalistycznej nauki prawa zakładowego zostaną 

przedstawione w dalszej części pracy. 

 

  

                                                           
19 W. Klonowiecki, Zakład publiczny w prawie polskiem. Studjum prawno-administracyjne, Lublin 1933, s. 55., 

P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (...), s. 43. 
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1.2.1. Problematyka zakładów administracyjnych w nauce francuskiej 

 

We Francji instytucje określane mianem zakładów publicznych działały już 

w XVIII w.20 Jednak status tamtych zakładów dalece odbiegał od aktualnego rozumienia 

charakteru zakładów administracyjnych. Jak już wspomniano, w drugiej połowie 

XIX w. ukształtowało się pojęcie zakładu publicznego w sensie współczesnym, tj. instytucji 

publicznej wykonującej zadania państwa. Ponadto, o czym będzie jeszcze mowa, w nauce 

francuskiej wyróżniono kategorię zakładów użyteczności publicznej, tj. instytucji prywatnej 

działającej, ale wykonującej pewne zadania publiczne. Tymi pojęciami zajęła się też francuska 

teoria prawa administracyjnego21. Należy przy tym pamiętać, iż charakterystyczną cechą 

stanowisk nauki francuskiej jest wyjście od koncepcji szeroko rozumianej służby publicznej. 

Powodowało to przykładanie mniejszej wagi niż w przypadku nauki niemieckiej, do ścisłego 

określania cech ustrojowo - organizacyjnych zakładów administracyjnych i ich charakteru 

prawnego. Jednak „łatwość” objęcia (w świetle doktryny służby publicznej) pojęciem zakładów 

publicznych różnych form organizacyjno-prawnych, skłaniała do poszukiwania elementów 

odróżniających zakłady administracyjne od innych instytucji publicznych. Generalnie, nauka 

francuska postrzegała zakłady publiczne jako jednostki organizacyjne mające osobowość 

prawną i traktowała je jako element służb publicznych. Spośród autorów francuskich na uwagę 

zasługują prace naukowe i poglądy takich osób, jak: L. Duguit, M. Yauthier, M. Joume, M. 

Dendias, M. Hauriou, L. Rolland, A. Laubadere, H. Nezard, R. Connois, J. Rivero. 

 

W tym miejscu należy dokonać rekapitulacji twierdzeń ww. autorów odnośnie do ich 

ujęcia pojęcia zakładu publicznego. Zwraca uwagę zakorzenienie tego pojęcia 

w charakterystycznej dla francuskiego prawa administracyjnego koncepcji „służby publicznej” 

(service public). 

 

M. Yauthier określał zakłady publiczne jako służby publiczne, administrowane 

w sposób względnie autonomiczny, posiadające własne zobowiązania i środki oraz 

wyposażone w osobowość cywilną22. Podobnie M. Joume – według niego zakładami 

                                                           
20 

 
22 M. Yauthier, Precis du droit administratif de la Belgiąue,Bruxelles 1928, podano za: P. Chmielnicki, Zakłady 

administracyjne (...), s. 46 



31 
 

publicznymi są służby publiczne o charakterze autonomicznym, mające własny budżet 

i osobowość prawną. Osobowość prawna zakładu administracyjnego jest natomiast różna od 

osobowości finansowej, zakres tej pierwszej jest szerszy23. M. Dendias uważał, iż zakłady 

publiczne to służby publiczne wyposażone w osobowość prawną24. Kolejno - dla M. Hauriou 

zakład publiczny jest służbą publiczną, wyspecjalizowaną, mającą osobowość prawną25. 

Według L. Rollanda zakład publiczny jest wyspecjalizowaną osobą prawa publicznego, 

wyposażoną w określone środki materialne, przeznaczoną do pełnienia jednej lub kilku służb 

publicznych26. Zdaniem A. Laubadere’a zakład publiczny jest rodzajem zarządu służbami 

publicznymi, charakteryzujący się tym, że jest organizmem publicznym mającym pewną 

autonomię, która wyraża się w osobowości prawnej27. 

 

H. Nezard wskazywał, iż zakłady publiczne są służbami administracyjnymi, 

utworzonymi przez administrację, wyspecjalizowanymi i wyposażonymi w osobowość prawną. 

Posiadają one własny majątek a dochody własne przeznaczone są na własne wydatki28. L. 

Duguit przez pojęcie zakładu publicznego rozumiał służbę publiczną, wyposażoną w pewien 

zasób dóbr, przeznaczonych specjalnie i wyłącznie na cele danej służby, dobra te tworzą 

majątek specjalny i odrębny, zakład publiczny w sensie tradycyjnej typologii osób prawnych 

jest fundacją (co istotne – nie korporacją)29. Według R. Connois’a każda wyodrębniona w jakiś 

sposób z administracji jednostka organizacyjna, pełniąca służbę publiczną i wyposażona 

w osobowość prawną, jest zakładem publicznym. Stojąc na tym stanowisku w wielu 

wątpliwych przypadkach zaliczał przedsiębiorstwa publiczne do kategorii zakładów 

publicznych. W tej kategorii w sposób wyraźny wyodrębniane były z jednej strony zakłady 

o charakterze administracyjnym, a z drugiej - zakłady o charakterze przemysłowym i zakłady 

                                                           
23 M. Joume, Precis de droit administratif, Paris 1925, s. 191, podano za: P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne 

(...), s. 46. 
24M. Dendias, Le gouvernement local. La centralisation et la decentralisation administratives,Paris 1930, s. 146, 

podano za: P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (...), s. 46. 
25M. Hauriou, Precis de droit administratif et de droit public, Paris 1921, s. 303, podano za: P. Chmielnicki, 

Zakłady administracyjne (...), s. 46. 
26L. Rolland, Precis de droit administratif, Paris 1930, s. 24, podano za: P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne 

(...), s. 46. 
27A. Laubadere, Manuel de droit administratif, Paris 1960, s. 219, podano za: P. Chmielnicki, Zakłady 

administracyjne (...), s. 46. 
28H. Nezard, Elements de droit public, Paris 1928, s. 131, podano za: P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne 

(...), s. 46. 
29 L. Duguit, Traite de droit constitutionnel, t. II, Paris 1928, s. 61 i n., podano za: P. Chmielnicki, Zakłady 

administracyjne (...), s. 46. 
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o charakterze handlowym30. Podobny punkt widzenia postulował J. Rivero – sugerował, aby 

pojęcie zakładu publicznego ograniczyć do zakładów, które nauka francuskiego prawa 

administracyjnego zalicza do zakładów publicznych o charakterze administracyjnym, gdyż są 

to jednostki o podobnej sytuacji prawnej, natomiast drugą kategorię, tj. zakłady publiczne 

o charakterze przemysłowym lub handlowym, zaklasyfikować do grupy przedsiębiorstw 

publicznych31. 

 

Niejako obok pojęcia zakładów publicznych przedstawiciele francuskiej nauki 

wypracowali pojęcie zakładów użyteczności publicznej jako instytucji utworzonych 

z prywatnej inicjatywy, nienależących do struktur organizacyjnych administracji publicznej, 

wykonujących dobrowolnie, na zasadach non-profit, pewne zadania publiczne32. W tym 

rozumieniu chociażby stowarzyszenie czy fundacja może być uznana za zakład użyteczności 

publicznej33. Funkcjonowanie tych zakładów odbywało się z reguły na podstawie norm 

o charakterze prywatnoprawnym. Właśnie prywatny charakter zakładów użyteczności 

publicznej jest uważany za najistotniejszą cechę, która pozwala na odróżnienie ich od zakładów 

publicznych; zakład użyteczności publicznej istnieje, jeśli zaspakajanie jakiejś potrzeby 

interesu ogółu nie jest w całości zapewnione przez służbę publiczną i gdy władza publiczna 

akceptuje współpracę osób prywatnych ze specjalnym prywatnym przedsięwzięciem, 

utworzonym w tym celu34. 

 

Warto podkreślić nową tendencję w ustawodawstwie i orzecznictwie francuskim, 

kreującą inny, niżli klasyczna „instytucja publiczna” (zakład publiczny) podmiot wykonujący 

zadania publiczne, tj. „osoby publiczne” (personnes publiques). Wynika to ze specyfiki danego 

zakładu (instytucji publicznej); są one podobne do klasycznych etablissements publics, 

jednakże nie zostały tak zakwalifikowane przez ustawodawcę. Przykładem jest tutaj status 

centralnego Banku Francji, który zgodnie z orzeczeniem Rady Stanu z 22 marca 2000 r., 

                                                           
30R. Connois, La notion d’etablissementpublic en droit administratif francais, Paris 1959, s. 31, podano za: 

P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (...), s. 46. 
31J. Rivero, Droit administratif, Paris 1962, s. 403 i n., podano za: P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (...), 

s. 47. 
32 P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (...), s. 47. 
33Ibidem. 
34Ibidem. 
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potwierdzającym wcześniejszą linię orzeczniczą, został – wobec luki w ustawodawstwie 

francuskim – potraktowany jako sui generis osoba publiczna35. 

 

1.2.2. Problematyka zakładów administracyjnych w nauce niemieckiej, austriackiej 

i szwajcarskiej36 

  

 Na wstępie należy wytłumaczyć tego typu zestawienie poglądów – otóż oczywiste jest, 

że powyższe kraje należą do jednego obszaru kulturowego i językowego, co w konsekwencji 

przekłada się na dorobek nauki prawa, w tym doktryny prawa administracyjnego. Za wspólnym 

potraktowaniem przedstawicieli nauki wskazanych państw przemawiają również względy 

pragmatyczne; niekiedy trudne jest jednoznaczne przesądzenie przynależności państwowej 

danego autora, gdyż w istocie sprowadzałoby się to do zbadania jego tożsamości narodowej 

i powodowałoby rozmaite, praktyczne dylematy - przykładowo A. Merkl urodził się 

w Wiedniu, jednak część jego pracy naukowej związana jest chociażby z niemieckim 

Uniwersytetem w Tybindze, na którym wykładał w latach 1943-195037. Podobne wątpliwości 

nasuwają się w przypadku R. Herrnritta – jakkolwiek jego życiorys i działalność naukowa są 

związane z Wiedniem38, to jednak część jego prac została wydana w Tybindze39; 

P. Chmielnicki potraktował go jako badacza niemieckiego, stąd też w niniejszej rozprawie to 

stanowisko zostało podtrzymane. Powyższe sprawia więc, że naturalne wydaje się równoczesne 

przedstawienie dorobku nauki niemieckiej, austriackiej i szwajcarskiej. 

 

Analizując dorobek doktryny niemieckiej w tej materii wskazać należy klasyczną 

definicję zakładu administracyjnego autorstwa O. Mayera40, według którego zakład jest 

zespołem środków osobowych i rzeczowych, w ręku państwa lub innego podmiotu ad-

ministracji publicznej, trwale przeznaczonym do spełniania szczególnych celów publicznych. 

                                                           
35https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT0000080

85894, dostępne w Internecie: 1 maja 2019 r.; https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2008/01/09/la-banque-

de-france-personne-publique-sui-generis/, dostępne w Internecie: 1 maja 2019 r.;  
36 Rozważania w tym oraz kolejnym podrozdziale będą oparte na monografii P. Chmielnickiego, Zakłady 

administracyjne (...), s. 43-44, jak również na analizie E. Ochendowskiego w jego monografii, Zakład 

administracyjny jako podmiot administracji państwowej, Poznań 1969, s. 50-56. 
37 https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/32789, dostępne w Internecie: 1 maja 2019 r. 
38 http://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_H/Herrmann-Herrnritt_Rudolf_1865_1945.xml, Dostępne w 

Internecie: 1 maja 2019 r. 
39Co zostanie zobrazowane w dalszych fragmentach rozdziału. 
40 O. Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, t. II, München-Lipsk 1924, s. 268, podano za: P. Chmielnicki, Zakłady 

administracyjne (...), s. 44. 
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Inni przedstawiciele nauki państw tego obszaru kulturowego, którzy zajmowali się tym 

pojęciem, to m.in, W. Jellinek, A. Merkl, R.H. Hermritt, F. Giese, E. Neuwiem, E. Cahn, 

A. Köttgen41. 

 

Definicja W. Jellinka w istocie koresponduje z przedstawionym powyżej stanowiskiem 

O. Mayera: za zakład publiczny uważał on zespół środków rzeczowych i osobowych, którymi 

państwo lub inny podmiot władzy publicznej posługuje się do spełniania swoich zadań 

publicznoprawnych; uważał on, że cechą zakładów jest połączenie podstawy materialnej 

z planową czynnością na korzyść użytkownika, którym jest osoba „trzecia”, tj. nienależącą do 

struktury organizacyjnej zakładu42. F. Giese, E. Neuwiem i E. Cahn przez pojęcie zakładu 

administracyjnego rozumieli techniczno-administracyjne połączenie w jeden zespół osób, rze-

czy i uprawnień. Przez zakład należy więc rozumieć trwałe połączenie osób, rzeczy i praw 

w jednostkę techniczną i prawno-administracyjną. Charakter publiczny ma ten zakład, który 

reprezentuje część władzy publicznej43. 

 

 R. H. Herrnritt określił zakład jako „kierowany przez podmiot woli, na rzeczowych 

podstawach opierający się kompleks urządzeń technicznych, który przeznaczony jest na stałe 

do służenia konkretnemu celowi administracji publicznej44. Zwraca on uwagę na to, iż dzięki 

temu, że zakłady publiczne realizują zadania administracji publicznej, powstaje specjalny typ 

administracji, mianowicie „administracja zakładowa”, której podmiotem jest właśnie zakład. 

Administracja ta nadaje się do realizacji zadań publicznych, które wymagają specjalnego, 

technicznego szkolenia jego organów, a więc w zakresie administrowania szkołami, szpitalami, 

środkami komunikacyjnymi45. 

 

 Odmienne stanowisko zajął A. Merkl. Zwrócił on uwagę na to, że w definicji 

niemieckiego autora – O. Mayera – ludzie traktowani są niejako do pewnego stopnia jako 

                                                           
41A. Köttgen, Verwaltungsrecht der öffentlichen Anstalt Veröfentlichungen der Vereinigung der Deutschen 

Staatsrechtsiehren,Berlin-Lipsk 1929, s. 62, podano za: P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (...), s. 44. 
42W. Jellinek, Verwaltungsrecht, Berlin 1929, s. 164, podano za: P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (...), s. 

44. 
43 F. Giese, E. Neuwiem, E. Cahn, Deutsches Verwaltungsrecht, Tübingen 1930, s. 9,podano za: P. Chmielnicki, 

Zakłady administracyjne (...), s. 44. 
44R.H. Herrnritt, Grundlehren des Verwaltungsrechts, Tübingen 1921, s. 229, podano za: P. Chmielnicki, Zakłady 

administracyjne (...), s. 44. 
45Ibidem, s. 237, podano za: P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (...), s. 44. 
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dodatek do rzeczy. Zdaniem tego autora nauka prawa administracyjnego musi w bardziej 

konsekwentny sposób nakierować określenie zakładu na substrat osobowy. A. Merkl uznaje 

zakład za organ administracyjny, któremu powierzono obiekty majątkowe z przeznaczeniem 

zarządzania i utrzymania do wspólnego użytku albo nadto produkowania duchowych 

i materialnych dóbr46. A. Merkl uważał zakłady za typ organu charakterystyczny dla 

państwowego socjalizmu, w którym zakłady prowadzą popieraną bezpośrednią kulturalną 

i cywilizacyjną, w najszerszym rozumieniu gospodarczą działalność państwa. Jego zdaniem 

stan władz i zakładów w ramach organizacji administracji jest widocznym znakiem panującego 

systemu politycznego47.  

 

Zakłady publiczne w ujęciu A. Köttgena są jednostkami administracyjnymi wewnątrz 

publicznoprawnej organizacji administracyjnej, których zadania mają przeważnie charakter 

aktów rzeczowych i które, jeżeli znajdują się w wykonywaniu swych zadań w bezpośrednich 

stosunkach prawnych z publicznością, posługują się publicznoprawnymi (czyli: 

administracyjnoprawnymi) przepisami użytkowania48. Dla autora jedynym możliwym 

i realnym testem publicznego charakteru zakładu jest publicznoprawny charakter korzystania 

z niego, co jednocześnie pozwala na rozróżnienie zakład publicznego od innej formy ingerencji 

państwa w życie gospodarcze przedsiębiorstwa państwowego, gdzie korzystanie z niego ma 

charakter prywatnoprawny (cywilnoprawny)49. 

 

 Doktryna austriacka z natury rzeczy wykazuje konotacje z dorobkiem przedstawicieli 

nauki niemieckiej. Widoczne jest to również w definicjach zakładu publicznego. 

 

 Jednym z najwcześniejszych określeń zakładu publicznego jest to sformułowane przez 

J. Ulbricha. Autor ten utożsamiał on zakład publiczny z zakładem administracyjnym; wedle 

jego koncepcji przez to określenie należało rozumieć „podporządkowane kierującemu 

urzędnikowi połączenie pracowników i środków rzeczowych, aby w interesie powszechnym 

trwale wykonywać techniczne świadczenia służbowe określonego rodzaju dla osiągnięcia 

                                                           
46 A. Merkl, Allgemeines Verwaltungsrecht, Berlin 1927, s. 306-307, podano za: P. Chmielnicki, Zakłady 

administracyjne (...), s. 44. 
47Ibidem. 
48A. Köttgen, Verwaltungsrecht der öffentlichen Anstalt Veröfentlichungen der Vereinigung der Deutschen 

Staatsrechtsiehren,Berlin-Lipsk 1929, s. 62, podano za: P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (...), s. 44. 
49Ibidem. 
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immanentnych celów zakładu50”. Autor ten rozróżniał zakłady administracyjne polityczne 

i socjalne – pierwsze miały służyć interesom władzy państwowej i zachowaniu powszechnego 

porządku prawnego, miały więc do spełnienia typowe funkcje władcze, drugie natomiast – 

zaspokajaniu ogólnych potrzeb „fizycznej ochrony”. Jako przykład zakładu politycznego 

Ulbrich wymieniał wojsko, do zakładów socjalnych zaliczał natomiast zakłady komunikacyjne, 

pocztowe, kasy oszczędnościowe, gazownie, elektrownie, zakłady nauczania, zakłady 

ubezpieczeniowe itp. Zakłady socjalne autor podzielił z kolei na zakłady „o generalnej 

skuteczności”, świadczące na rzecz „nieokreślonej większości” oraz zakłady o „indywidualnej 

skuteczności”, których świadczenia dotyczą tylko określonych osób (destynatariuszy)51. 

 

 Według L. Adamovicha zakładami są urządzenia, w których wartości rzeczowe 

i osobowe świadczenia służbowe określonego rodzaju ujmowane są w organizacyjną jedność 

i w tym ukształtowaniu są trwale przeznaczone do spełniania określonych zadań publicznych. 

Substrat zakładu tworzą kompleks rzeczowy (budynki, instrumenty) oraz osobowe świadczenia 

służbowe trwale spełniane przez zakład (pomoc lekarska, nauczanie itp.)52. 

 

 Dla W. Antoniollego zakład to tylko urządzenie podniesione do kategorii osób 

prawnych – „zakładem jest podniesione do osoby prawnej urządzenie z zespołem rzeczowych 

i osobowych środków, które trwale przeznaczone jest określonym celom administracji 

publicznej; zakład jest więc podstawowym środkiem państwa, którym ono wypełnia swoje 

zadania jako podmiot świadczeń53. 

 

 Przechodząc do analizy doktryny szwajcarskiej – E. Ruck wskazuje, że przez zakład 

publiczny należy rozumieć „zespół rzeczy, tworzący gospodarczą całość, trwale służący celom 

publicznym”. Definicja ta powstała w 1939 r., natomiast w powojennym wydaniu z 1951 r. 

autor uzupełnił ją jeszcze o element osobowy („zespół rzeczy i osób, tworzących gospodarczą 

całość, trwale służący celom publicznym”). Publiczny charakter wynika z jego celu, zadań 

                                                           
50 J. Ulbrich, Lehrbuch des östereichischen Verwaltungsrecht, Wien 1904, s. 33., podano za: E. Ochendowski, 

Zakład administracyjny (...), s. 50. 
51Ibidem, s. 33 – 34, podano za: E. Ochendowski, Zakład administracyjny (...), s. 51. 
52 L. Adamovich, Handbuch des östereichischen Verwaltungsrecht, Wien 1953, s. 50 – 51, podano za: 

E. Ochendowski, Zakład administracyjny (...), s. 52-53. 
53 W. Antoniolli, Allgemeines Verwaltungsrechts, Wien 1954, s. 138, podano za: E. Ochendowski, Zakład 

administracyjny (...), s. 53. 
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publicznych, które zakład winien wypełniać, aby nieokreślonej liczbie osób stawić równe i jak 

najbardziej korzystne świadczenia. Autor ten podkreślał, że dla poznania publicznoprawnego 

charakteru zakładu, poza statutem, istotne znaczenia mają podstawy historyczne, gospodarcze 

i kulturalne przesłanki utworzenia, jak i powiązania z publiczną wspólnotą i władzą publiczną54. 

 

 H. Naviasky wskazał, że zespoły rzeczy, przeznaczone dla trwałego określonego celu 

w połączeniu z pracownikami tworzą techniczne jednostki, które określa się jako 

przedsiębiorstwa (Betrieb, Unternehmen) albo zakłady (Anstalt). Porządek prawny może takie 

urządzenia również wyposażyć w osobowość prawną przez co powstaje samodzielny zakład, 

który, aby mógł brać udział w obrocie prawnym wymaga ustanowienia organów do jego 

zastępstwa55. Akcentował, iż pojęcie zakładu jako technicznego urządzenia zostało 

wypracowane przez naukę prawa administracyjnego dla określenia formy działania 

administracji publicznej56. Zakład jako urządzenie techniczne jest przedmiotem prawa. Tak 

rozumiany zakład może należeć do różnych podmiotów; może być on prowadzony przez 

jednostkę, osobę fizyczną jako zakład przemysłowy, może być prowadzony przez korporację, 

jak i przez „osobę zakładową”. W tym ostatnim przypadku zakład jako przedmiot prawa łączy 

się z zakładem jako podmiotem prawa, czyli zakład prowadzi zakład. Relacja obu tych pojęć 

jest taka, że zakład jako podmiot prawa obejmuje elementy zakładu jako urządzenia: trwały cel, 

połączenie środków osobowych i rzeczowych, a więc obejmuje zakład jako przedmiot. 

Jednakże zakład jako przedmiot nie musi mieć charakteru podmiotu prawa57. 

 

Zakorzeniając te rozważania w większym stopniu we współczesności – aktualnie wciąż 

zauważalne jest opisywanie instytucji zakładu publicznego w nauce niemieckiej poprzez 

klasyczną dystynkcję między zakładem a korporacją prawa publicznego58. Podkreśla się, że 

zakłady publiczne cechują się być może jeszcze większą różnorodnością, a wręcz amorfizmem, 

w porównaniu do korporacji prawa publicznego (Der Bereich der Anstalten ist durch eine noch 

größere Vielgestaltigkeit und vielleicht sogar Amorphie gekennzeichnet als der der 

                                                           
54 E. Ruck, Schweizerisches Verwaltungsrecht, Zürich 1951, s. 72, podano za: E. Ochendowski, Zakład 

administracyjny (...), s. 54. 
55 H. Naviasky, Allgemeine Rechtslehre als System der rechtliche Grundbegriffe, Einsiedeln, Zürich, Köln 

1948, s. 183 – 184, podano za: E. Ochendowski, Zakład administracyjny (...), s. 55. 
56Ibidem. 
57Ibidem, s. 185 – 186, podano za: E. Ochendowski, Zakład administracyjny (...), s. 55. 
58 Zob. S. Kirste, Theorie der Körperschaft des öffentlichen Rechts. Verwaltungshistorische, organisations 

theoretische und verwaltungsorganisations rechtliche Aspekte, Heidelberg 2017. 
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Körperschaften)59. Generalnie zakład jest definiowany – w odróżnieniu od korporacji - jako 

jednostka publiczna/administracyjna, która nie została skonstruowana na zasadzie członkostwa 

(Anstalt ist die nichtmitgliedschaftlich strukturierte öffentliche Organisation)60. Podkreśla się, 

iż definicja stworzona przez O. Meyera nie zawiera „momentu organizacji”; tj. założenia 

usamodzielnienia wobec instytucji tworzącej zakład, określonej struktury wewnętrznej 

i specyficznego stosunku (relacji) ze środowiskiem zewnętrznym61. 

 

1.2.3. Pojęcie zakładu administracyjnego (państwowego) w doktrynie prawnej 

wybranych państw socjalistycznych 

 

 Jak już zostało podniesione na wstępie rozważań, ze względu na konieczność 

zachowania ciągłości historycznego wywodu, a także mając na uwadze pewną rzetelność 

naukową, nieodzowne jest choćby skrótowe przedstawienie poglądów na omawianą tematykę 

przedstawicieli nauki prawa państw bloku socjalistycznego. Bez znajomości tej „wiedzy tła” 

trudno jest przedstawić dorobek polskiej nauki doby PRL-u w tym zakresie, ze względu na 

lansowaną ówcześnie tzw. marksistowską teorię nauk społecznych (w tym prawa). Aby 

zobrazować tę tematykę przedstawione zostaną poglądy ówczesnej doktryny radzieckiej, 

jugosłowiańskiej i czechosłowackiej. 

 

 Należy zauważyć, iż socjalistyczna nauka prawa odrzucała podział prawa na publiczne 

i prywatne; skoro taki podział nie miał zastosowania w państwie socjalistycznym, to wedle 

niektórych głosów ówczesnej doktryny w odniesieniu do zakładów działających w państwach 

socjalistycznych niewłaściwe byłoby używanie pojęcia „zakład publiczny”62. 

 

 W doktrynie radzieckiej działalność naukową, oświatową, sanitarną i inną o charakterze 

kulturalnym sprawowała sieć „instytucji państwowych”. Zaliczano do nich szkoły, instytuty 

                                                           
59Ibidem, R. Breurer, Erledigung von Verwaltungsaufgaben durch Personalkörperschaften und Anstalten des 

öffentlichen Rechts. Rechtsvergleichender Generalbericht.[w:]: Ch. Starck, (Hrsg., 1992): Erledigung von 

Verwaltungsaufgaben durch Personalkör perschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts. BadenBaden 1992, 

s. 71, W. Berg, § 8. Arbeits und Sozialverwaltung einschließlich der Sozialversicherung und Reichsversorgung 

[w:]: Kurt G. A. Jeserich, H. Pohl, G. C. von Unruh, (Hrsg., 1985): Deutsche Verwaltungsgeschichte IV. Das 

Reich als Republik und in der Zeit des Nationalsozialismus. Stuttgart 1985. 
60 S. Kirste, Theorie der Körperschaft des öffentlichen Rechts (…), s. 598., zob. przywołaną tam literaturę. 
61Ibidem. 
62 E. Ochendowski, Zakład administracyjny (…), s. 68. 
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naukowo – badawcze, wyższe uczelnie, teatry, kluby, biblioteki, domy wypoczynkowe itp.63 

„Instytucje finansowane z budżetu państwowego są organami państwowymi, nie podpadają one 

pod pojęcie zakładu, sformułowane przez prawoznawstwo burżuazyjne i sankcjonowane 

w niektórych państwach burżuazyjnych przez ustawodawstwo i praktykę sądową. Zarówno 

przedsiębiorstwa państwowe, jak i instytucje finansowane z budżetu państwowego są organami 

państwa, wypełniającymi administracyjne, organizacyjno–gospodarcze, kulturalno–

wychowawcze i inne podobne funkcje, kosztem tej części produktu społecznego, która nie jest 

kierowana do produkcji i indywidualnego spożycia (…) przyjmując za podstawę różne funkcje 

działalności państwa i różne formy ich realizacji, należy podzielić organa państwowe na 

przedsiębiorstwa państwowe i instytucje finansowane z budżetu państwowego”64. Inni autorzy 

wyróżniali z kolei pojęcie „państwowych organów społeczno–kulturalnych”, których funkcja 

miała mieć charakter administracyjny lub społeczno–kulturalny, w przeciwieństwie do 

przedsiębiorstw państwowych, które miały sprawować funkcje „operatywno–gospodarcze65”. 

 

 Doktryna prawa jugosłowiańskiego używała pojęcia „zakład”; przeciwstawiając organ 

administracyjny zakładowi podkreślano, że organy posługują się aktami administracyjnymi, 

a zakłady – czynnościami (operacjami) materialnymi. Od przedsiębiorstwa zakład różni się 

charakterem swej działalności. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą, zakład 

natomiast wykonuje bezpośrednią administrację społeczną66. Pojęcie zakładu miało charakter 

bardzo szeroki, obejmowało wszelkie jednostki organizacyjne, które wykonują funkcje 

administracji w sposób bezpośredni i to z reguły funkcje służb społecznych. Zakłady posługują 

się w zasadzie niewładczymi formami działania, ale przepisy prawa mogą wyposażyć je 

również w prawo stosowania form władczych67. Zakładem publicznym jest zaś wszelkie trwałe 

urządzenie, które wykonuje zadania publiczne. Niekiedy termin ten obejmował zarówno 

urzędy, jak i zakłady68 Mogą być one tworzone i prowadzone przez państwo, organizacje 

gospodarcze i społeczne (instytuty izb gospodarczych, zrzeszenia zawodowe) oraz grupy 

                                                           
63S. Studienikin, W. A. Własow, J. J. Jewtichijew w: Radzieckie prawo administracyjne, Warszawa 1953, s. 134, 

podano za: E. Ochendowski, Zakład administracyjny (...), s. 69. 
64 S. N. Bratuś, Osoby prawne w radzieckim prawie cywilnym, Warszawa 1960, s. 239 i n., podano za: 

E. Ochendowski, Zakład administracyjny (...), s. 69 
65 A. W. Wieniediktow, Państwowa własność socjalistyczna, Warszawa 1952, s. 613, podano za: E. Ochendowski, 

Zakład administracyjny (...), s. 69. 
66 I. Krbek, Pravo javne uprave FNRJ, Zagreb 1960, t. I, s. 52, podano za: E. Ochendowski, Zakład administracyjny 

(...), s. 74. 
67Ibidem, t. II, s. 146., podano za: E. Ochendowski, Zakład administracyjny (...), s. 74. 
68Ibidem,s. 52 – 53, podano za: E. Ochendowski, Zakład administracyjny (...), s. 74. 
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obywateli69. Jugosłowiańskie zakłady miały charakter samodzielny, w tym również pod 

względem finansowym, posiadały osobowość prawną70. 

 

 W Czechosłowacji problematyka zakładów nie była wyraźnie eksponowana; 

przyjmowało się bowiem, że funkcje państwa i społeczne potrzeby spełniają różnorodne organy 

państwowe i państwowe organizacje, tworzące łącznie system aparatu państwowego (na wzór 

radziecki). Do organizacji państwowych zaliczane były bowiem przedsiębiorstwa oraz 

urządzenia socjalno–kulturalne i lecznicze, jak np. szkoły, zakłady naukowo – badawcze, 

urządzenia służby zdrowia itp.71 Wśród organizacji państwowych wyodrębniano organizacje 

gospodarcze i organizacje budżetowe. Różnica między nimi polegała głównie na zasadach 

finansowania; pierwsze z nich prowadzone były według zasad rozrachunku gospodarczego, 

drugie natomiast były finansowane bezpośrednio z budżetu państwa. Wśród organizacji 

budżetowych szczególną grupę stanowią specjalne organizacje budżetowe, które spełniają 

określone czynności za zapłatą (np. instytuty badawcze, teatry). Specjalne organizacje 

budżetowe mają własne środki obrotowe. 

  

                                                           
69 S. Popovic, Upravno prawo FNRJ. Opsti de., Belgrad 1958, s. 113 – 114, podano za: E. Ochendowski, Zakład 

administracyjny (...), s. 74. 
70Ibidem, s. 228 i n., podano za: E. Ochendowski, Zakład administracyjny (...), s. 74. 
71 P. Levit a kolektiv, Sprawa a spravni prawo. Obecna cast, Praha 1965, s. 87, podano za: E. Ochendowski, 

Zakład administracyjny (...), s. 79. 
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1.3. Zakład publiczny (administracyjny/państwowy) w nauce polskiej – aspekt 

historyczny oraz ujęcie współczesne 

 

1.3.1. Pojęcie zakładu publicznego i jego znamiona – zagadnienia wstępne 

 

 Jakkolwiek problematyka zakładów publicznych w polskiej doktrynie prawa 

administracyjnego została poddana szerszej analizie dopiero w okresie międzywojennym, 

o tyle pierwsze publikacje na ten temat pojawiły się już końcem XIX wieku72. 

 

 Odnosząc się do literatury doby międzywojnia wskazać należy na kilka wiodących 

postaci polskiej nauki. W pierwszej kolejności wymienić należy T. Bigo, według którego 

zakładem publicznym jest kompleks środków osobowych i materialnych należący do państwa 

albo innego podmiotu administracji publicznej (np. samorządy terytorialne), a wydzielony pod 

względem organizacyjnym w jedną całość techniczną73. Podkreślał on, iż zakład cechuje się 

zawsze pewną samodzielnością, która mieści się w ramach dekoncentracji74. Zakłady 

administracyjne tworzone są po to, aby nadać pewnej gałęzi administracji większą sprawność 

techniczną, tę zaś daje się osiągnąć tylko przy pewnej samodzielności organów, które fachowo 

zarządzają danym działem. Różnica między przedsiębiorstwem a zakładem publicznym 

sprowadza się do tego, iż zakład dysponuje władztwem administracyjnym, przedsiębiorstwo 

natomiast – nie75. 

 

 Kolejno wskazać należy na najbardziej pogłębioną monografię omawianej tematyki 

okresu dwudziestolecia międzywojennego, mianowicie pracę W. Klonowieckiego. Według 

niego zakład publiczny jest zespołem osób, rzeczy i praw, zorganizowanym przez podmiot 

administracji publicznej i trwale z nim związanym, przeznaczony do indywidualnego 

użytkowania przez osoby uprawnione (lub też zobowiązane) w sporach między którym 

a użytkownikiem, przynajmniej w kwestii możności korzystania z zakładu, wyłączona jest 

droga sądowa76. Elementami konstytuującymi pojęcie zakładu publicznego według tego autora 

                                                           
72 F. Kasparek, Podręcznik prawa politycznego, t. I, Kraków 1888, s. 264. 
73 T. Bigo, Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1928, s. 178-179, 200. 
74Ibidem. 
75Ibidem. 
76 W. Klonowiecki, Zakład publiczny (...), s. 32. 
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były: wyodrębnienie zespołu osób, rzeczy i praw, przysługiwanie zakładowi pewnego zakresu 

uprawnień w stosunku do użytkowników (władztwo zakładowe) oraz wyłączenie drogi sądowej 

w stosunkach zakład publiczny – użytkownicy zakładu. Rozgraniczając pojęcia „organu 

państwowego” oraz „zakładu publicznego” autor zaliczał posiadanie przez organ państwowy 

tylko zespołu uprawnień, zaś przez zakład – zespołu osób, rzeczy i praw; kolejno – organy 

administracji działają na podstawie zależności powszechnej wobec wszystkich 

administrowanych, zaś zakład publiczny na podstawie zależności zakładowej, tylko w stosunku 

do swoich użytkowników77. Dodatkowo – organy administracyjne działają przeważnie w 

formie aktów administracyjnych, głównym zadaniem zakładu publicznego jest zaś świadczenie 

usług o charakterze rzeczowym; w działalności zakładu przeważa więc forma czynności 

materialno–technicznych. Czynności organów administracyjnych mogą mieć charakter 

abstrakcyjny, skierowany do ogółu osób, czynności zakładów mają natomiast charakter 

konkretny, są skierowane do jego indywidualnych użytkowników; zakłady publiczne są 

wyposażone we własną osobowość prawną, organy administracyjne jej nie posiadają78. 

 

 Według B. Wasiutyńskiego zakładem publicznym jest zespół urządzeń technicznych, 

przeznaczonych do trwałego świadczenia jednostkom usług, uznanych za będące w interesie 

publicznym. Zaliczał on do nich między innymi Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego 

i Przysposobienia Wojskowego, Dyrekcję Państwowych Zbiorów Sztuki, Państwowy Zakład 

Emerytalny, Państwowy Instytut Gospodarstwa Wiejskiego, Państwowy Instytut 

Meteorologiczny, Bibliotekę Narodową itd.79 

 

 Przechodząc do poglądów doktryny okresu powojennego wskazać należy na 

S. Kasznicę, autora pierwszego powojennego podręcznika do prawa administracyjnego. 

Według tego autora instytucją publiczną (czyli zarówno zakładem jak i przedsiębiorstwem 

publicznym) jest zespół osób i środków rzeczowych, utworzony przez państwo lub inny 

związek publicznoprawny, stanowiący organizacyjną jedność techniczną, a przeznaczony do 

tego, aby trwale służyć pewnemu szczególnemu, ściśle określonemu celowi publicznemu80. 

W celu odróżnienia zakładów od przedsiębiorstw publicznych S. Kasznica podkreślał, 

                                                           
77Ibidem, s. 94 – 95. 
78Ibidem. 
79 B. Wasiutyński, Prawo administracyjne, Warszawa 1936, s. 29. 
80 S. Kasznica, Polskie prawo administracyjne, Poznań 1946, s. 80. 
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iż „zakłady rządzone są przez prawo publiczne, przedsiębiorstwa natomiast podlegają 

w swoich stosunkach prawu prywatnemu, nie rozporządzają władztwem administracyjnym”81. 

Odróżniając zakłady od urzędu wskazywał, że w zakładzie pierwszoplanowym celem jest 

wytwarzanie dóbr lub też świadczenie usług, natomiast w urzędzie wydawanie aktów 

administracyjnych82. 

 

 Na innego rodzaju różnicę między zakładem publicznym a przedsiębiorstwem 

wskazywał M. Zimmermann, który uważał, że zakład ma służyć bezpośrednio publiczności 

bądź tej jego części, dla której jest przeznaczony, czym różni się od przedsiębiorstwa, które ma 

realizować zadania gospodarcze83. 

 

 Według M. Jaroszyńskiego zakład to wyodrębniony zespół środków materialnych i sił 

ludzkich, powołany do wypełniania określonego zadania o charakterze innym, niż gospodarczy, 

niebędący urzędem84. 

 

 S. Gebert z kolei przyjmował, że zakładem w najogólniejszym znaczeniu jest jednostka 

niebędąca przedsiębiorstwem, wyodrębniona organizacyjnie w celu realizowania określonych 

zadań, których specyfika wymaga kierownictwa, sprawowanego w oparciu o powierzone tej 

jednostce środki. Zadania, dla których tworzy się zakład, mają z reguły charakter usługowy, 

niekiedy badawczy, czasem zarządzający85. 

 

 E. Iserzon przez zakład administracyjny definiował zorganizowany zespół ludzi 

i rzeczy, który w administracji państwowej służy trwale określonemu celowi administracji, 

zarówno „czystej”, jak i świadczącej, użytkowej (oczyszczanie osiedla, transport)86. Jest to 

określenie zakładu administracji państwowej w najszerszym znaczeniu. Węższe znaczenie 

utożsamiało pojęcie zakładu administracyjnego z urządzeniami, dzięki którym państwo 

wykonuje swoje zadania świadczenia środków do życia i pracy w najszerszym sensie, 

                                                           
81Ibidem, s. 96 – 97. 
82Ibidem. 
83 M. Zimmermann, Nauka administracji i polskie prawo administracyjne, cz. I, Poznań 1949, s. 77. 
84 M. Jaroszyński (red.), Polskie prawo administracyjne, cz. I, Warszawa 1952, s. 176. 
85 S. Gebert, Komentarz do ustawy o radach narodowych, Warszawa 1964, s. 118 – 119. 
86 E. Iserzon, Prawo administracyjne, Warszawa 1968, s. 117 i n. 
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i użytkownik zakładu korzysta z niego – w zależności od przepisów prawa – dobrowolnie albo 

przymusowo. Zakład nie jest więc korporacją, nie składa się z członków. Zakład państwowy 

może stanowić składową część aparatu państwowego, tj. być jednostką organizacyjną 

wmontowaną w ten aparat jako przedsięwzięcie samego aparatu, którego osobowość prawna 

stapia się z osobowością państwa jako podmiotu administracji. Zakład państwowy może być 

również jednostką organizacyjną, która jest usytuowana poza ramami struktur administracji 

państwowej87. 

 

 Kolejno wskazać należy ujęcie J. Starościaka, według którego cechami zakładu 

administracyjnego są wydzielenie środków i organów zarządu tymi środkami, trwałość tego 

wydzielenia w celu spełnienia określonego zadania, względna samodzielność organów 

powołanych do zarządzania tymi środkami88. 

 

 Przedstawiając dorobek polskiej doktryny prawa administracyjnego w zakresie 

problematyki zakładów administracyjnych nie sposób nie przedstawić szerzej ujęcia dwóch 

autorów, którzy przygotowali monografie, kompleksowo ujmujące przedmiotową tematykę, 

mianowicie M. Elżanowskiego i E. Ochendowskiego. 

 

 Pierwszy z nich przez zakład administracyjny (czy też w jego ujęciu: państwowy) 

rozumiał jako każdą względnie samodzielną państwową jednostkę organizacyjną, wyposażoną 

w trwale wyodrębnione środki rzeczowe i osobowe, której podstawowym (statutowym) celem 

jest mający ciągły, wyspecjalizowany charakter bezpośrednie świadczenie usług socjalno-

kulturowych w dziedzinie określonej w akcie o jej utworzeniu, z uwzględnieniem pewnym 

kryteriów kierunkowych, rozgraniczających zakład państwowy od przedsiębiorstwa 

państwowego, do których zaliczają się: formy finansowania i charakter stosunku prawnego 

korzystania (stosunek organów zakładu do użytkowników, korzystających z jego usług, jest 

z zasady stosunkiem administracyjnoprawnym)89. 

 

                                                           
87Ibidem. 
88 J. Starościak, Prawo administracyjne, Warszawa 1969, s. 172. 
89 M. Elżanowski, Zakład państwowy w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 1970, s. 66 – 67. 
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 E. Ochendowski w swojej monografii wskazał, że „zakładem administracyjnym 

w znaczeniu formalnym jest państwowa jednostka organizacyjna, niebędąca ani organem 

państwowym (urzędem) ani przedsiębiorstwem państwowym (zjednoczeniem)”90. Jeśli więc 

z przepisów prawa lub aktu o utworzeniu danej jednostki organizacyjnej wynikało, iż jest ona 

organem państwowym albo przedsiębiorstwem państwowym, to takiej jednostki autor nie 

uważał za zakład administracyjny w znaczeniu formalnym. Natomiast zakładem 

administracyjnym w znaczeniu materialnym jest państwowa jednostka organizacyjna, 

niebędąca organem państwa, która dla wykonywania swoich podstawowych zadań ma prawo 

nawiązywać stosunki administracyjnoprawne.”91 E. Ochendowski wskazywał, że kryterium 

odróżniającym zakład administracyjny w znaczeniu materialnym nie może być charakter 

realizowanych zadań, gdyż takie same zadania (z punktu widzenia ich treści) mogą spełniać 

jednostki zorganizowane w różnych formach prawnych – organu, przedsiębiorstwa, zakładu 

itp.92 Takim kryterium nie może być też kryterium osiągania zysku, gdyż nie daje ono podstaw 

do rozróżnienia między przedsiębiorstwem państwowym a zakładem administracyjnym. 

Również kryterium rozróżnienia w postaci charakteru prawnego opłaty za świadczenia 

zakładowe nie stanowi podstawy podziału jednostek organizacyjnych na zakłady 

i przedsiębiorstwa, gdyż różnice w tym zakresie wynikają jedynie z charakteru prawnego 

stosunku, który łączy podmioty tego stosunku. Inny charakter mają świadczenia wynikające ze 

stosunków administracyjnoprawnych, a inne ze stosunków cywilnoprawnych. Użyte przez 

E. Ochendowskiego określenie „państwowa jednostka organizacyjna, niebędąca organem 

państwowym”93 eliminuje z pola badania wszelkie placówki o charakterze oświatowym, 

kulturalnym i socjalnym, prowadzone przez podmioty niebędące państwowymi jednostkami 

organizacyjnymi (np. prowadzone przez organizacje społeczne, związki wyznaniowe). Pozwala 

to również na oddzielenie zakładów administracyjnych od organów państwowych. Organ 

państwowy realizuje swoje podstawowe zadania przez objawienie woli w imieniu państwa. 

Natomiast zakład administracyjny w znaczeniu materialnym, choć również ma prawo 

nawiązywania stosunków administracyjnoprawnych, a więc również objawienia woli 

w imieniu państwa w sposób wiążący, to jednak podstawowe zadania realizuje poprzez inne 

formy działania, tj. głównie przez czynności materialno–techniczne. Autor ten wskazuje 

również, że nie każdy zakład w znaczeniu formalnym jest zakładem w znaczeniu materialnym 

                                                           
90E. Ochendowski, Zakład administracyjny (…). 105, 107. 
91Ibidem. 
92Ibidem, s. 105 – 109. 
93Ibidem. 
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i odwrotnie, nie każdy zakład w znaczeniu materialnym jest zakładem w znaczeniu formalnym. 

Zakładami w znaczeniu formalnym, które nie są równolegle zakładami w znaczeniu 

materialnym, są instytuty naukowo–badawcze, które nie mają prawa nawiązywania stosunków 

administracyjnoprawnych, gdyż nie jest to potrzebne dla wykonywania ich zadań. Do tej grupy 

zakładów należy zaliczyć te, które nie mają użytkowników w ogóle albo też nawiązujące 

wyłącznie stosunki cywilnoprawne94. Zakłady administracyjne nie posiadają osobowości 

prawnej, ponieważ nie jest im ona potrzebna w sferze realizacji zadań, do których została 

powołana. 

 

 W nowych warunkach ustrojowych E. Ochendowski zaproponował powrót do używania 

pojęcia zakładu publicznego, gdyż uległ poszerzeniu krąg podmiotów uprawnionych do 

tworzenia zakładów, w związku z czym posługiwanie się pojęciem zakładu państwowego jest 

nieuzasadnione95. Oprócz bowiem organów administracji państwowej do tworzenia zakładów 

uprawnione są również jednostki samorządu terytorialnego, inne korporacje prawa publicznego 

(np. samorząd zawodowy, gospodarczy, wyznaniowy), a nawet inne osoby prawne oraz osoby 

fizyczne96. 

 

 J. Filipek z kolei podkreśla, że pojęcie zakładu publicznego stworzyła nauka prawa 

poprzez teoretyczne uogólnienie cech zakładu, występujących w różnych regulacjach 

prawnych97. Uogólnienie to jednak nie doprowadziło do stworzenia jednolitej, spójnej 

koncepcji zakładu, znajdującej odzwierciedlenie w prawie pozytywnym. Autor wskazuje, że 

przyczyną tego jest konstruowanie pojęcia zakładu administracyjnego poprzez odniesienie do 

kryteriów pozaprawnych, technicznych. Mało przydatne jest kryterium podmiotowości prawnej 

lub też wyodrębnienia organizacyjnego, ze względu na to, że zakłady są włączone do prawa 

wewnętrznego administracji poprzez przepisy regulujące ich powstawanie, reorganizację 

i likwidację, dlatego też nie jest możliwe przyznanie im samodzielności i niezależności wobec 

organów nadzoru. Samodzielność i niezależność zakładu dotyczą jego stosunku do założyciela, 

zaś istota zakładu sprowadza się do specyficznych relacji łączących go z jego użytkownikami98. 

Znamiona zakładu administracyjnego mogą być w różnym stopniu przyznawane „tworom 

                                                           
94Ibidem. 
95E. Ochendowski, Pojęcie zakładu publicznego, „Studia Iuridica” 1996/32, s. 203 i n. 
96Ibidem. 
97 J. Filipek, Prawo administracyjne: instytucje ogólne, cz. I, Kraków 2003, s. 169 
98Ibidem. 
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porządku prawnego”99. Niektóre z nich są w pełni zakładami administracyjnymi, inne posiadają 

tylko jego wybrane cechy; niekiedy porządek prawny może nadawać charakter zakładu 

administracyjnego takim jednostkom, które na podstawie innych przepisów są 

przyporządkowane do innych kategorii podmiotów. Dana jednostka organizacyjna więc może 

jednocześnie był korporacją i zakładem administracyjnym (vide uczelnia wyższa), cechy 

zakładu mogą mieć również niektóre przedsiębiorstwa, (np. przedsiębiorstwa użyteczności 

publicznej), w niektórych sytuacjach jednostki organizacyjne mogą ujawniać łącznie cechy 

zakładu administracyjnego, przedsiębiorstwa i korporacji (np. teatry). 

 

 J. Zimmermann przez zakład publiczny rozumie wyodrębnioną jednostkę 

organizacyjną, która otrzymuje do wykonania określony zestaw zadań publicznych od 

podmiotu administracji publicznej, który ją tworzy i która z tego powodu pozostaje pod stałym 

nadzorem tego podmiotu100. „(...) Zakłady, nie będąc organami administracji publicznej, 

realizują zadania administracji, zwłaszcza w zakresie szeroko rozumianych usług 

niematerialnych, mających szczególne znaczenie w takich dziedzinach jak: oświata, kultura, 

ochrona zdrowia. Organy tych zakładów są organami administrującymi (…) Realizacja 

powyższych zadań mieści się w obrębie szeroko pojętej zamkniętej organizacji, jaką jest zakład, 

natomiast organy administracyjne wykonują swoje funkcje na zewnątrz ich struktury 

organizacyjnej. Z tego powodu działanie zakładu wymaga innych instrumentów prawnych, 

a także innych kwalifikacji pracowników. Wyróżnionym rodzajom władztwa odpowiadają 

kategorie nadzoru nad zakładami, mogącego mieć charakter administracyjny (prawny, 

finansowy, itp.) oraz fachowy (nadzór pedagogiczny). Nadzór nad zakładami prowadzą 

upoważnione organy administracji publicznej (…)”101. Cechą, odróżniającą zakłady publiczne 

od przedsiębiorstw jest ich finansowanie z budżetu państwowego lub samorządowego. Co do 

zasady działalność zakładów publicznych nie jest nastawiona na zysk i zakłady publiczne mogą 

działać, nie posiadając osobowości prawnej w rozumieniu prawa cywilnego102. 

 

 J. Boć definiuje zakład jako „jednostkę organizacyjną, powołaną do świadczenia usług 

niematerialnych na podstawie nawiązanego z użytkownikiem stosunku 

                                                           
99Ibidem, s. 176. 
100 J. Zimmermann, Prawo administracyjne (…), s. 199 i n. 
101Ibidem. 
102Ibidem. 
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administracyjnoprawnego103. Według J. Bocia cechą charakterystyczną zakładów publicznych 

jest to, że 1) są one powołane do świadczenia usług niematerialnych w dziedzinie oświaty, 

kultury, nauki, wychowania, reedukacji, ochrony zdrowia, opieki społecznej, 2) są tworzone 

przez różne organy administracji państwowej na podstawie różnych podstaw prawnych, 

w różnych formach aktów kreujący, 3) korzystanie z zakładów jest ograniczone, korzystać 

z nich mogą bowiem tylko użytkownicy danego zakładu, 4) korzystanie z zakładu może być 

dobrowolne lub przymusowe, 5) między organami zakładu a użytkownikiem nawiązuje się 

stosunek administracyjnoprawny w sposób właściwy dla powstawania tych stosunków, a więc 

z mocy prawa bądź decyzji administracyjnej, 6) między korzystającym a organami zakładu 

wytwarza się z mocy prawa lub decyzji o przyjęciu stosunek władztwa zakładowego, którego 

treść stanowi, z jednej strony, możność jednostronnego ustalenia sytuacji prawnej i faktycznej 

użytkownika, z drugiej zaś – obowiązek użytkownika poddania się dyspozycjom organów 

zakładu104. Podstawa prawna dla władztwa zakładowego jest w pewnym stosunku swobodna 

wobec porządku prawnego powszechnego; obejmuje ona także akty normatywne typu statutów, 

regulaminów i zarządzeń, zgodne co do treści z ogólnie obowiązującym prawem, ale 

skierowane ograniczonego kręgu adresatów105. Zagwarantowanie wykonania aktów prawnych 

organów zakładu jest dwojakie: w sytuacji korzystania dobrowolnego głównym środkiem jest 

usunięcie z grona użytkowników, w sytuacji zaś korzystania przymusowego – możność użycia 

środków przymusu państwowego, najczęściej przez organy zakładu106. Według J. Bocia 

typowymi zakładami administracyjnymi są: 

1) w oświacie – szkoły; 

2) w kulturze – biblioteki publiczne; 

3) w nauce – szkoły wyższe 

4) w dziedzinie wychowania – przedszkola samorządowe; 

5) w dziedzinie reedukacji – więzienia, domy poprawcze, izby wytrzeźwień; 

6) w dziedzinie ochrony zdrowia – szpitale, kliniki; 

7) w dziedzinie opieki społecznej – domy dziecka, domy opieki dla ludzi starszych107. 

                                                           
103 J. Boć, Prawo administracyjne (...), s. 165 
104Ibidem. 
105Ibidem. 
106 J. Boć [w:] J. Boć, T. Kuta, Prawo administracyjne, Wrocław 1980, s. 77. 
107 J. Boć, Prawo administracyjne (...), s. 162. 
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Podkreśla on, że zakłady administracyjne zostały wykreowane do świadczenia usług 

niematerialnych (humanistyczno-społecznych) w dziedzinie: oświaty, kultury, nauki, 

wychowania, reedukacji, ochrony zdrowia, opieki społecznej108. 

 

 R. Raszewska-Skałecka przez zakład administracyjny rozumie „ukonstytuowaną 

jednostkę organizacyjną, świadczącą usługi niematerialne z zakresu administracji publicznej 

(służące realizacji zadań publicznych), w ramach których stosunki prawne wiążące zakład 

z użytkownikiem mają charakter administracyjnoprawny”109. 

  

 W tym duchu definiuje też zakład P. Lisowski. Mianowicie - zakładem 

administracyjnym jest „jednostka organizacyjną zorientowana na świadczenie – w warunkach 

stosunku zależności zakładowej – usług niematerialnych z zakresu administracji publicznej, 

której związkiem macierzystym jest przeważnie podmiot administracji publicznej, wykazująca 

(prawnie sankcjonowaną) tendencję do zdecentralizowanego prowadzenia działalności 

podstawowej”110. Autor ten opowiada się za używaniem w dalszym ciągu terminu zakład 

administracyjny, nie zaś zakład publiczny, ze względu na to, że termin ten „jest przede 

wszystkim precyzyjniejszy od sformułowania >>zakład publiczny<<. Od razu bowiem 

wskazuje na stricte administracyjne antecedencje zakładowego funkcjonowania (...) 

sygnalizuje się już na płaszczyźnie terminologicznej ów docelowo administracyjny charakter 

zakładów. (...) Proponowana konwencja terminologiczna nie gubi więc, lecz podkreśla związek 

między formą a treścią (...) Nie bez znaczenia jest przy tym to, że w aktualnym stanie 

normatywnym zwrot >>publiczny<< bywa czasami wykorzystywany do kategoryzowania 

zakładów. (...) Zaniechanie z korzystania ze zwrotu >>publiczny<< na poziomie zakładu jako 

kategorii pojęciowej jest zatem pewnie wymuszoną koniecznością. Poza tym umożliwia 

wykorzystanie tego kwalifikatora na niższym – wewnątrzzakładowym – poziomie 

klasyfikacji”111. 

                                                           
108Ibidem, s. 163. 
109 R. Raszewska-Skałecka, Statut i regulamin zakładu administracyjnego jako źródło prawa, Wrocław 2007, s. 

61. 
110 P. Lisowski, Szkoła samorządowa jako zakład administracyjny, Wrocław 1997 (rozprawa doktorska) niepubl., 

s. 139, podano za: P. Lisowski, Prawo zakładowe – in rebus angustis? (Wybrane problemy 

administracyjnoprawne), Acta Universitatis Wratislaviensis No 3661, „Przegląd Prawa i Administracji” C/1, 

Wrocław 2015, s. 208. 
111 P. Lisowski, Szkoła samorządowa jako zakład administracyjny (...), s. 137-138, 151, podano za: P. Lisowski, 

Prawo zakładowe – in rebus angustis? (...), s. 208. 
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 K. Klonowski przez zakład administracyjny rozumie „upodmiotowioną prawnie 

jednostkę organizacyjną utworzoną w celu realizacji przypisanych prawem zadań publicznych 

na rzecz jednostek. Zadania te polegają na wykonywaniu usług niematerialnych w ramach 

nawiązanych z tą jednostką – użytkownikiem zakładu – stosunków o charakterze 

administracyjnoprawnym”112. 

 

Z. Leoński, opisując pojęcie zakładu, zwraca uwagę na prowadzenie działalności 

faktycznej, polegającej na zaspokajaniu potrzeb socjalnych, kulturalnych i wychowawczych 

społeczeństwa, będące istotą zakładów administracyjnych113. 

 

 M. Wierzbowski i A. Wiktorowska przez zakład w prawie administracyjnym rozumieją 

„względnie samodzielną jednostkę organizacyjną, wyposażoną w trwale wyodrębnione środki 

rzeczowe i osobowe, której podstawowym celem jest ciągłe, bezpośrednie świadczenie usług 

o szczególnym znaczeniu społecznym114. Do zakładów zaliczane są np. muzea, biblioteki, 

szkoły, przedszkola, przychodnie lekarskie, szpitale, a także zakłady karne, wychowawcze, 

izby wytrzeźwień115. J. Jagielski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska podnoszą, iż zakłady 

administracyjne mogą być zaliczane do podmiotów administrujących, tj. podmiotów, które 

w oparciu o prawo zaangażowane są w realizację zadań i kompetencji ze sfery administracji 

publicznej116. 

 

 R. Michalska-Badziak podnosi, że mimo istniejącego zróżnicowania, większość 

zakładów publicznych wyróżnia się jednak następującymi cechami wspólnymi: 

1) wyodrębnienie organizacyjne i powołanie organów zarządzających zakładem; 

2) wyposażenie w materialne środki działania; 

                                                           
112 K. Klonowski, Zakład administracyjny. Sytuacja prawna jednostki, rozprawa doktorska, niepubl., Kraków 

2009, podano za: tenże, Władztwo zakładowe [w:] J. Łukasiewicz, Władztwo administracyjne. Administracja 

publiczna w sferze imperium i w sferze dominium, Rzeszów 2012, s. 233. 
113 Z. Leoński, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2000, s. 70 – 72. 
114 M. Wierzbowski, A. Wiktorowicz [w:] M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne (...), s. 102. 
115Ibidem, s. 103. 
116 J. Jagielski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Nietypowe podmioty administrujące – kilka refleksji na tle 

organizacyjnych form wykonywania zadań publicznych [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy 

ich działania. Studia i materiały z konferencji jubileuszowej Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005, 

s. 206-207. 
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3) cel główny, jakim jest świadczenie usług o szczególnym znaczeniu społecznym; 

4) swoisty stosunek prawny łączący organy zakładu i jego użytkowników; 

5) forma jednostki budżetowej, chociaż można wśród nich wskazać zakłady budżetowe, 

a także jednostki posiadające osobowość prawną117 

 

 S. Fundowicz podkreślając trudności związane ze zdefiniowaniem pojęcia zakładu 

podnosi, aby definicji tego pojęcia nie stawiać zbyt wielu wymagań, gdyż w przeciwnym 

wypadku licznych form organizacyjnych nie można by objąć żadnych pojęciem i ich 

usystematyzować, a co za tym idzie – nie można by dyskutować o żadnych skutkach prawnych; 

przez wąskie patrzenie uszczuplony zostałby właściwy zakres działania i zadań zakładów 

publicznych118. S. Fundowicz wymienia następujące cechy zakładu publicznego: organizację, 

wyposażenie we władzę zwierzchnią, prawne upodmiotowienie, prawne zorganizowanie 

(własne środki rzeczowe i osobowe), która przejmuje rzeczowo powiązane sprawy publiczne 

podmiotu ją tworzącego, własne lub ustawowo mu powierzone, na którą podmiot ją tworzący 

ma stały, miarodajny wpływ, jeżeli nie jest to ustawowo wyłączone119. Autor dokonuje 

rozróżnienia między korporacją a zakładem publicznym na tej podstawie, że zakład nie jest 

związkiem osób; wprawdzie istnieją przy większości zakładów grupy osób, które wspierają 

skuteczność zakładu, mianowicie jego użytkownicy, nie są oni jednak uprawnieni do prawnego 

wpływania na skuteczność organów organizacji i ich pozycja jest raczej pasywna. Popieranie 

ich interesów nie należy do istotnych celów organizacji, lecz jest tylko przedmiotem celu 

organizacji, tak jak np. podopieczni jakiegoś zrzeszenia dobroczynnego. Zakład jest więc 

swoistą formą organizacyjną obok formy korporacji i fundacji; czy organizacja jest korporacją, 

czy też zakładem, zależy to od tego, czy podmiot tworzący działa w funkcji pierwotnego organu 

głównego (kreacyjnego), czy jedynie zastępuje w funkcji wtórnego organu reprezentatywnego. 

Zakład różni się także od fundacji – te są bowiem tworzone przez jedną osobę lub grupę osób 

i otrzymują od jakiejś różnej od nich osoby majątek do wykonywania jakiegoś obcego celu, 

przy czym wpływ fundatora wyczerpuje się jedynie w czynności założycielskiej. Jakkolwiek 

autor dalej wskazuje na trudność ścisłego rozróżnienia fundacji i zakładu, przywołując 

mieszane typy fundacji, takie, jak chociażby fundacje prawa publicznego, gdzie możliwość 

                                                           
117 R. Michalska-Badziak, Zakład publiczny (administracyjny) [w:] M. Stahl (red.), Prawo administracyjne. 

Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2009, s. 260-261. 
118 S. Fundowicz, Zakłady publiczne, w: J. Stelmasiak, J. Szreniawski (red.), Prawo administracyjne ustrojowe. 

Podmioty administracji publicznej, Bydgoszcz – Lublin 2002, s. 176. 
119Ibidem, s. 175. 
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oddziaływania fundatora jest większa niż w fundacji prawa prywatnego120. Zakładami według 

ujęcia S. Fundowicza są więc: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, publiczne zakłady opieki 

zdrowotnej, szkoły publiczne, Narodowy Bank Polski, biblioteki publiczne, muzea, teatry, 

archiwa, przedszkola, więzienia, domy poprawcze, izby wytrzeźwień, domy dziecka, domy 

opieki dla ludzi starszych, domy kultury121. 

 

 P. Chmielnicki podkreśla, że tworzenie kolejnej definicji w obliczu tak bogatego 

dorobku doktryny nie jest konieczne, gdyż siłą rzeczy nie różniłaby się ona od wcześniejszych; 

dodatkowo – zdaniem Autora – istotniejsze jest odniesienie się do następującego problemu, 

mianowicie: czy nadal definiowanie zakładów administracyjnych poprzez przypisywanie im 

szczególnej kategorii uprawnień wobec użytkowników, jest nadal aktualne; odpowiadając na 

tak postawione pytanie (o czym szerzej w dalszej części pracy) postuluje on odejście od 

posługiwania się pojęciem władztwa zakładowego122. 

 

 Autor ten zauważa również, że wszystkie przytoczone koncepcje dot. istoty i rodzajów 

zakładów publicznych (administracyjnych) są jedynie z pozoru do siebie dość zbliżone, ale przy 

bliższej analizie okazuje się, że różnice dotyczą niemalże każdego elementu: kwestii 

osobowości uprawnej, rodzaju uprawnień, organów zakładu, przedmiotu działalności; można 

wyodrębnić jedno wspólne przekonanie, mianowicie, iż zakłady pełnią funkcje publiczne123. 

 

 Z. Czarnik i J. Posłuszny podkreślają, że zakład publiczny to nie tylko określona 

struktura, lecz przede wszystkim specyficzny rodzaj działalności. Z tego punktu widzenia więc 

zakładem można nazwać wydzieloną sferę działalności, a więc pewien rodzaj wolności 

publicznoprawnej, w granicach której inne podmioty, niż organy władzy publicznej mogą 

realizować zadania państwa w imieniu i na rachunek państwa z wykorzystaniem władztwa 

administracyjnoprawnego. Jednym z centralnych problemów, występujących na drodze do 

sformułowania pojęcia „zakład publiczny” staje się kwestia istoty i charakteru zadań 

publicznych z zakresu administracji świadczącej124. 

                                                           
120Ibidem, s. 178. 
121Ibidem, s. 181-188. 
122 P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (...), s. 58. 
123Ibidem, s. 56. 
124 Z. Czarnik, J. Posłuszny, Rozdział VII. Zakład publiczny (...), s. 452. 



53 
 

Konkludując ten etap rozważań wskazać należy, iż zaprezentowane propozycje 

doktrynalne miały znaleźć również swoje odzwierciedlenie w prawie pozytywnym. Zgodnie 

z proponowaną w art. 5 ust. 1 pkt 10 projektu ustawy – Przepisy ogólne prawa 

administracyjnego125 definicją legalną, zakładem publicznym jest „jednostka organizacyjna, 

stanowiąca zespół osób, rzeczy i praw majątkowych, utworzona na podstawie ustawy, 

wyodrębniona z aparatu administracji państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, 

wykonująca samodzielnie, ale pod nadzorem właściwego organu administracji publicznej, 

zadania publiczne z zastosowaniem form właściwych władzy publicznej, uprawnioną do 

podejmowania działań władczych wobec osób będących jej użytkownikami albo znajdujących 

się na jej terenie z innych powodów”. Próba skonstruowania powyższej definicji legalnej 

zostanie poddana analizie na dalszym etapie rozważań. 

 

1.3.2. Władztwo zakładowe 

 

 Zgodzić się należy z tezą postawioną przez P. Chmielnickiego, iż pojęcia władztwa 

zakładowego, zależności zakładowej, stosunków zakładowych, stanowią jak gdyby różne 

aspekty tego samego zjawiska, mianowicie istoty i charakteru relacji między organem zakładu 

publicznego (administracyjnego) a użytkownikami126. Wpierw koniecznie wydaje się 

przybliżenie pojęcia władztwa państwowego w ogólności, by dalej spróbować opisać, w jaki 

sposób w doktrynie tak rozumiane władztwo jest definiowane na gruncie zakładów 

publicznych127. 

 

 Pojęcie władztwa jest jednym z uniwersalnych instrumentów, które służą poznaniu 

i opisaniu prawa. Pojęcie to nie występuje jednak samoistnie, gdyż posługiwanie się nim bez 

żadnego dookreślenia nie jest przydatne z punktu widzenia pozwanego, dlatego też przez naukę 

prawa zawsze zostaje uzupełnione dodatkowym określeniem, niejako uściśleniem zakresu oraz 

wskazaniem „natury” konkretnego władztwa. Szczególnie istotne miejsce konstrukcja 

władztwa zajmuje w doktrynie prawa administracyjnego. Władztwo administracyjne można 

niewątpliwie uznać za jedno z najważniejszych pojęć-narzędzi nauki prawa administracyjnego, 

                                                           
125 Druk sejmowy nr 3942, Sejm VI kadencji, www.orzeczenia.sejm.gov.pl., dostępne w Internecie: 1 maja 2019 r. 
126 P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (...), s. 58. 
127 Rozważania na temat władztwa administracyjnego in genere zostaną przeprowadzone na podstawie monografii 

autorstwa M. Krawczyka, Podstawy władztwa administracyjnego, Warszawa 2016. 
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wręcz za paradygmatyczną konstrukcję tej nauki128. Jest to jeden z elementów kształtujących 

siatkę pojęciową i teoretyczną nauki prawa administracyjnego129. Pojęcie to stanowi 

niewątpliwie fundament wyróżnienia prawa administracyjnego, jego norm oraz stosunków 

prawnych charakterystycznych dla tej właśnie gałęzi prawa130. Konstrukcja ta jest konieczną 

przesłanką wyjaśniania innych podstawowych pojęć teoretycznych w nauce prawa 

administracyjnego, chociażby kompetencji organu administracji publicznej, cech aktu 

administracyjnego i domniemania jego legalności, a także przymusu administracyjnego131. 

 

 Władztwo administracyjne jest nierozerwalnie związane z pojmowaniem państwa i jego 

istoty; jawi się jako podmiotowo zawężone władztwo państwowe (publiczne). Nie jest to 

bynajmniej refleks władztwa państwowego przysługującego niepodzielnie państwu, w którego 

imieniu dany organ administracyjny podejmuje działania o władczym charakterze; nie jest to 

także szczególna postać władzy państwowej; władztwo administracyjne jest niczym innym jak 

tym samym władztwem państwowym (jedynie jego „prostą” postacią, „obliczem”, a nie 

„odbiciem”), które z teoretycznego punktu widzenia jest jednorodne i nie zmienia się 

w zależności od tego, jaki podmiot nim w danym momencie dysponuje132. Państwo jest 

jedynym (pierwotnym) podmiotem administracji publicznej, podmioty administracyjne 

wchodzą w prosty sposób w ramy tego państwa, są jego częścią, tworzą to państwo jako całość, 

dlatego też niecelowe jest przeciwstawianie władztwa państwowego (publicznego) – władztwu 

administracyjnemu133. Władztwo administracyjne (imperium) oznacza więc uprawnienie do 

użycia przymusu bezpośredniego przez organy (tj. egzekucji, kary administracyjnej, przymusu 

policyjnego134), dla zrealizowania ich jednostronnych zarządzeń135. Istotą władztwa 

administracyjnego będzie więc możliwość jednostronnego decydowania o treści stosunku 

prawnego, z prawem użycia przymusu państwowego, w celu zrealizowania wynikających 

z niego nakazów lub zakazów136. 

                                                           
128Ibidem, s. 34 i n. 
129 M. Kamiński, Władztwo administracyjne jako paradygmatyczna konstrukcja pojęciowa nauki prawa 

administracyjnego (w:) J. Łukasiewicz, Władztwo administracyjne (...), s. 218. 
130Ibidem. 
131 Zob. Z. Pulka, Władztwo administracyjne jako szczególna postać władzy państwowej, AUW 1992, Prawo 

CCVI, nr 1313, s. 137 i n. 
132 M. Krawczyk, Podstawy władztwa administracyjnego (…), s. 117.  
133Ibidem, s. 118. 
134 J. S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego, reprint Kraków 2003, s. 211-216 
135 E. Ochendowski, Prawo administracyjne (…), s. 26-27 
136 J. Zimmermann, Prawo administracyjne (…), s. 31. 
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W nauce prawa administracyjnego władztwo ujmuje się również jako istotę stosunku 

administracyjnoprawnego; J. Filipek upatruje meritum władztwa w cechach stosunku, 

tj. nierówności uczestników tego stosunku w sensie prawnym137, jak i w szczególnej mocy 

wiążącej stosunku administracyjnoprawnego. Pierwszy zakres oznacza, iż to organ 

jednostronnie (autorytatywnie) konkretyzuje prawa i obowiązki, drugi z kolei przejawia się 

tym, że strony nie mają możliwości zrezygnowania z przysługujących im, a wyznaczonych 

prawem przedmiotowym uprawnień, które są nieprzenoszalne na inne podmioty138. Atrybutem 

władztwa jest to, iż podporządkowanie jednostki ma nastąpić pod sankcjami różnego 

rodzaju139. 

 

 I. Niżnik-Dobosz przez władztwo administracyjne rozumie instytucję prawną, pewną 

kategorię pojęciową, która wynika z interpretacji przepisów prawa administracyjnego140. 

Definiuje ona więc władztwo od strony atrybutywnej oraz funkcjonalno-atrybutywnej. 

„W ujęciu atrybutywnym władztwa administracyjnego definiuje się jego istotę poprzez 

wyznaczenie zbioru cech władztwa administracyjnego (...) Metoda funkcjonalno-atrybutywna, 

określając istotę władztwa administracyjnego, sprowadza jest do postaci pewnych funkcji, 

którymi w obrębie prawa są oczywiście czynności prawne, przypisując jednocześnie tym 

funkcjom te cechy, w których wypowiada się atrybutywne ujęcie władztwa administracyjnego. 

W tym świetle władztwo administracyjne polega na określonych przejawach woli administracji 

państwowej, cechujących się autorytatywnością i domniemaniem legalności, których 

gwarantem jest możliwość stosowania przez administrację środków przymusu państwowego 

bez wcześniejszego wyroku sądowego”141. I. Niżnik-Dobosz wskazuje również, że władztwo 

administracyjne można ujmować jako „tkwiące” w kompetencji administracyjnej, przez co 

sprowadzające się do wykonawczej roli administracji oraz jako władztwo w stosunku do 

kompetencji, składające się na pojęcie zarządzania142. Uprawnienia władcze administracji 

(z punktu widzenia materialnego jej obowiązki)143 w poglądach nauki prawa administracyjnego 

sprowadza się do uprzywilejowanej pozycji jej organów w kształtowaniu treści stosunków 

                                                           
137 J. Filipek, Stosunek administracyjnoprawny, ZNUJ 1968, Prace Prawnicze, z. 34, s. 94. 
138Ibidem, s. 98, 112-113. 
139Ibidem, s. 94. 
140 I. Skrzydło-Niżnik, Istota i rodzaje władczych uprawnień administracji państwowej, „Krakowskie Studia 

Prawnicze” 1987, nr 20, s. 127. 
141Ibidem, s. 128, M. Krawczyk, Podstawy władztwa administracyjnego (...), s. 85. 
142 I. Skrzydło-Niżnik, Istota i rodzaje (...), s. 128, M. Krawczyk, Podstawy władztwa administracyjnego (...), 

s. 86. 
143 I. Skrzydło-Niżnik, Istota i rodzaje (...), s. 124, M. Krawczyk, Podstawy władztwa administracyjnego (...), 

s. 86. 
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łączących ją z podmiotami zewnętrznymi; „ostatnie słowo” zawsze należy do administracji144. 

Władztwo przejawiać się może w samym zachowaniu administracji, ale również jako prawo do 

zachowania cudzego wobec administracji145. I. Niżnik-Dobosz zwróciła również uwagę na 

metodę badania władztwa administracyjnego: pojęcie to można charakteryzować w zależności 

od typu norm prawa administracyjnego, które „stoją za” władztwem. Po pierwsze – z uwagi na 

charakter norm i konstrukcję treściową przepisów je tworzących (określających nakazy, 

zakazy, dozwolenia), po drugie – ze względu na podział prawa administracyjnego na prawo 

zewnętrzne i wewnętrzne, po trzecie – z uwagi na podział na normy materialne oraz formalne, 

po czwarte – z uwagi na etapy funkcjonowania prawa administracyjnego, tj. w zakresie 

tworzenia prawa, jego stosowania (konkretyzacji) oraz w sferze realizacji prawa 

administracyjnego146. 

  

Odnosząc powyższe rozważania do władztwa zakładowego – O. Mayer chociażby 

wskazywał, że stosunki między organami zakładu, a jego użytkownikami nie są tego rodzaju, 

iż wynikają z nich prawa podmiotowe. Dlatego też stosunki te nie podlegają ochronie 

prawnej147.  

 

 T. Bigo z kolei określał władztwo zakładowe (w jego ujęciu utożsamiane z imperium, 

tj. ogólnym władztwem administracyjnym), jako prawo do jednostronnego regulowania 

stosunków użytkownika zakładu, w tym wypadku, podobnie jak w przypadku policji 

zakładowej, zakład używa bezpośredniego przymusu administracyjnego, stosowanie tego 

przymusu jest wyłączone spod kontroli sądowej148.  

 

 W. Klonowiecki pisał, iż zakład ma wobec swoich użytkowników wiele uprawnień, 

których charakter i zakres są zależne od typu zakładu. Istotnym czynnikiem władztwa 

                                                           
144 I. Skrzydło-Niżnik, Istota i rodzaje (...), s. 129-130, M. Krawczyk, Podstawy władztwa administracyjnego (...), 

s. 86. 
145 I. Skrzydło-Niżnik, Istota i rodzaje (...), s. 130-131, M. Krawczyk, Podstawy władztwa administracyjnego (...), 

s. 86. 
146 I. Skrzydło-Niżnik, Istota i rodzaje (...), s. 132-133, zob. M. Krawczyk, Podstawy władztwa administracyjnego 

(...), s. 86, zob. też. niepublikowaną rozprawę doktorską I. Skrzydło-Niżnik, Pojęcie władztwa administracyjnego 

jako problem nauki prawa administracyjnego (dostępna w Bibliotece Jagiellońskiej), gdzie Autorka szerzej 

dokonuje analizy przywołanych metod badania władztwa administracyjnego. 
147 O. Mayer, Deutsches Verwaltungsrechts (...), 134.  
148 T. Bigo, Związki publiczno-prawne (…), s. 200. 
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zakładowego jest jego zdaniem możność korzystania z przymusu bez kontroli sądów. Przymus 

ten ma charakter negatywny i najbardziej dolegliwą sankcją z nim związaną jest 

niedopuszczenie do korzystania z zakładu. Charakterystyczną cechą władztwa zakładowego 

jest to, że rozciąga się ono tylko na osoby korzystające z zakładu, które zostały mu 

podporządkowane w sposób dobrowolny lub przymusowy, w przeciwieństwie do władztwa 

administracyjnego, które ma charakter powszechny i rozciąga się na wszystkich149. Autor 

krytycznie więc odnosił się do stanowiska T. Bigi, utożsamiającego władztwo zakładowe 

z imperium. Według W. Klonowieckiego, jeśli władztwo zakładowe miałoby być tożsame 

z władztwem administracyjnym in genere, to nie można byłoby mówić, że jest to szczególne 

znamię zakładu publicznego. Władztwo zakładowe ma inny charakter prawny; jeśli zaś 

władztwo administracyjne, przysługujące korporacjom prawa publicznego, ograniczone jest 

tylko do ram życia korporacyjnego i opiera się na szczególnym stosunku, jaki łączy członka 

z korporacją, to można byłoby mówić jednak o podobieństwie między władztwem 

korporacyjnym a władztwem zakładowym150. 

 

 J. S. Langrod wskazywał, iż właściwością prawa administracyjnego jest dopuszczenie 

istnienia pośredniej kategorii między normami dwustronnie obowiązującymi, a prawem 

wewnętrznym; sytuacja ta łączy się ze zjawiskiem szczególnego stosunku „podwładności”, 

kiedy takie podmioty jeszcze nie przynależą do struktur administracji, ale ich zależność jest 

niejako podwójna. Raz na równi ze wszystkimi administrowanymi, drugi raz jako wciągnięte 

w swoistą sytuację. Sfera ta jest określana właśnie mianem prawa zakładowego151. 

J. S. Langrod wyróżniał kilka cech prawa zakładowego. Normy zakładowe (indywidualne lub 

ogólne) działają „na zewnątrz” prawa administracyjnego, nie są „operacjami instrukcyjnymi”, 

czyli prawem wewnętrznym. Kolejno – dwustronność mocy obowiązującej ulega zawężeniu do 

kręgu osób pozostających w stosunku „podwładności” względem administracji. Dalej – 

aktywność zakładu jest jednym ze sposobów administrowania; podporządkowanie jednostki 

pod prawo zakładowe może być zarówno przymusowe, jak i dobrowolne, może stwarzać dla 

niej obowiązki, ponadto też pewne uprawnienia. Prawo zakładowe istnieje w oparciu o wolę 

ustawodawcy kreującą zakład, niekonieczna jest jednak osobna, wyraźna reguła w tym 

przedmiocie, co prowadzi do szerokiego zakresu swobody zakładu w ramach reglamentacji 

                                                           
149 W. Klonowiecki, Zakład publiczny (…), s. 74.  
150Ibidem, s. 77-78. 
151 J. S. Langrod, Z zagadnień prawa zakładowego, „Gazeta Administracji”, 1947, nr 5-6, s. 214 i n. 
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prawnej, szerokiego zasięgu aktywności „rozkazodawczej” zakładu, wszechstronności prawa 

zakładowego pod względem funkcji i środków (władza karząca w zakresie dyscyplinarnym, 

prawo stosowania przymusu bezpośredniego)152. Prawo zakładowe odnosi się do tych, którzy 

aktualnie pozostają względem zakładu w szczególnym stosunku „podwładności”, ale nie do 

innych osób. Istnienie prawa zakładowego jest „techniczną właściwością prawa 

administracyjnego”, przedstawia swoistą sferę prawa publicznego153. Konkluzja J. S. Langroda 

jest następująca – „ile razy więc państwo czy samorząd przedsiębiorą aktywność przyobleczoną 

w postać prawno-prywatną, tyle razy kończy się zasięg prawa zakładowego, a wchodzi 

w zastosowanie prawo cywilne, względnie prawo handlowe. Granica tych dwóch sfer 

prawnych aktywności zakładowej jest z natury rzeczy bardzo chwiejna w czasie i przestrzeni, 

co za tym idzie – często trudno uchwytna”154. 

 

 E. Iserzon odnośnie do teorii władztwa zakładowego operował plastycznym 

porównaniem, iż jest to coś w rodzaju „uprawnienia gospodarza domu (prawa głowy rodziny) 

do pilnowania porządku domostwa”155. Zakład ingeruje w sferę wolności i majątku obywatela, 

czyni to jednak za jego zgodą. Użytkownik poprzez wejście w mury zakładu poddaje się 

władztwu zakładowemu, ogranicza dobrowolnie swoją wolność w zamian za korzystanie ze 

świadczeń zakładu. Administracja zyskuje w ten sposób władztwo właściwe organowi 

administracji państwowej156. W ten sposób określone zostają przez zakład obowiązki 

użytkownika, np. ucznia względem szkoły, chorego względem szpitala. Autor wskazuje, że 

teoria władztwa zakładowego nie jest zadowalająca; nie tłumaczy, w jaki sposób powstaje 

uprawnienie władcze w drodze dobrowolnego poddania się, gdyż prawo nie zna takiego źródła 

władztwa157.  

 

 S. Kasznica podnosi, iż poprzez przyjęcie do zakładu publicznego, użytkownik wchodzi 

w szczególny stosunek zakładowy, w ramach którego zostaje poddany władztwu zakładowemu 

i zostaje obciążony pewnymi specjalnymi obowiązkami, wykraczającymi nieraz daleko poza 

zakres powszechnych obowiązków, obciążających obywatela158. Częścią składową władztwa 

                                                           
152Ibidem. 
153Ibidem. 
154Ibidem. 
155 E. Iserzon, Prawo administracyjne (...), s. 119. 
156Ibidem. 
157Ibidem. 
158 S. Kasznica, Polskie prawo administracyjne (...), s. 84. 
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zakładowego jest władza dyscyplinarna nad użytkownikami, tj. prawo do stosowania środków 

przymusu bezpośredniego do wyegzekwowania poleceń159. Autor ten osobno wymieniał 

policję zakładową, czyli uprawnienia do odparcia i usunięcia wszystkiego, co zagraża 

bezpieczeństwu zakładu, utrudnia lub przeszkadza mu w spełnieniu jego zadania, realizowane 

przy użyciu przymusu, w ramach stosunku do osób trzecich, stojących poza zakładem160. 

 

 J. Starościak rozumie poprzez władztwo zakładowe zakres upoważnień do 

jednostronnego kształtowania stosunków prawnych, w czym mieści się upoważnienie 

do nawiązania stosunku administracyjnoprawnego, które przejawia się w prawie wydawania 

przez organy zakładu aktów normatywnych (regulaminów funkcjonowania) bądź też poleceń 

kierowanych do użytkowników zakładu161. 

 

 M. Zimmermann wskazywał, iż przez nawiązanie stosunku z zakładem destynatariusz 

(tj. potencjalny użytkownik, w odróżnieniu od użytkownika, który faktycznie korzysta 

z działań zakładu) poddaje się przede wszystkim władztwu dyscyplinarnemu, które jest 

elementem władztwa zakładowego. Wynikiem tego władztwa jest uprawnienie zakładu do 

wydawania regulaminu, i to bez szczególnego upoważnienia162. Regulamin może dotyczyć 

wyłącznie tych stosunków destynatariusz, które wynikają z faktu korzystania z zakładu. 

Wszelkie inne ograniczenia praw destynatariuszy, zawarte w regulaminie, wywierają skutki 

prawne tylko wówczas, gdy znajdują podstawę w specjalnej normie ustawowej163. 

 

 E. Ochendowski wprowadził pewne rozróżnienie; władztwo zakładowe „pełne” 

obejmowało jego zdaniem uprawnienie do stanowienia norm ogólnych i norm indywidualnych, 

zaś władztwo zakładowe „ograniczone” obejmuje tylko upoważnienie do stanowienia aktów 

niższego rzędu, niż statuty i regulaminy zakładowe. Wedle kryterium adresata władztwo 

zakładowe może zostać podzielone na uprawnienia władcze w stosunku do użytkowników 

znajdujących się na terenie zakładu, uprawnienia władcze w stosunku do użytkowników 

                                                           
159Ibidem. 
160Ibidem. 
161 J. Starościak, Prawo administracyjne (...), s. 175. 
162 M. Zimmermann, Nauka administracji (...), s. 77-78. 
163Ibidem. 



60 
 

znajdujących się poza obrębem zakładu, uprawnienia władcze w stosunku do osób, które nie są 

użytkownikami zakładu, a które znalazły się na jego terenie164. 

 

 Według J. Homplewicza stosunki zakładowe były umieszczane w sferze uznania 

organów zakładu, bowiem jego prawną samodzielność ujmował właśnie jako swobodną gestię 

organów zakładu, która wyrażała się we władztwie tychże organów. Władztwo było 

pojmowane jako nieuregulowana bliżej prawem wyłączna kompetencja i uznanie organów 

zakładu. Stawia to funkcjonowanie zakładu poza ogólnym, zewnętrznym porządkiem 

prawnym, a użytkownika – wobec nieuregulowanych prawem zarządzeń porządkowych165. 

 

 Według J. Filipka władztwo zakładowe ma szczególny charakter i towarzyszy 

stosunkowi zależności zakładowej, który z kolei jest specyficznym stosunkiem 

administracyjnoprawnym, różniącym się od innych tym, że cel, któremu służy działalność 

świadczeniowa zakładu, uregulowany jest w sposób ustawowy. Zakres władztwa i sposób jego 

wykonywania nie jest jednakowy dla wszystkich zakładów166. W zależności od rodzaju zakładu 

może ono być węższe lub szersze i mogą nim być objęte różne formy i środki działania. 

 

 S. Fundowicz podnosi, że stosunki prawne między zakładem a jego użytkownikami lub 

podopiecznymi są uregulowane w sposób abstrakcyjny w regulaminie korzystania. Regulamin 

taki jest ustanawiany przez tzw. władzę zakładową by umożliwić i urzeczywistnić cele zakładu. 

Użytkownicy podlegają w ramach zabudowań zakładu władzy porządkowej organów 

zakładowych; w odniesieniu do takich zakładów, jak muzeum albo teatr, uprawnienia 

wynikające z władztwa zakładowego wyczerpują się w tej władzy porządkowej. W innych 

typach zakładów władztwa zakładowa wykracza poza władzę porządkową i ponadto wymaga 

aktywnego współudziału użytkowników. Organy zakładowe mogą wydawać konkretne 

zarządzenia, przez które zobowiązują osoby podporządkowane do określonego działania 

(zaniechania lub znoszenia), jeśli jest to konieczne dla realizacji celu zakładu. Konkretne 

zarządzenia władzy zakładowej są aktami administracyjnymi167. 

                                                           
164 E. Ochendowski, Zakład administracyjny (...), s. 175-178. 
165 J. Homplewicz, Polskie prawo szkolne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1984, s. 178. 
166 J. Filipek, Prawo administracyjne (…), s. 173. 
167 S. Fundowicz, Zakłady publiczne (...), s. 180. 
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 Według ujęcia J. Zimmermanna władztwo zakładowe jest wycinkiem władztwa 

państwowego, przypisanego zakładom publicznym, jest to więc w istocie część władztwa 

administracyjnego168. Odbiciem tego władztwa jest zależność zakładowa; dotyczy ona 

wszystkich podmiotów, które korzystają z usług zakładu publicznego, choć wyjątkowo może 

władztwo zakładowe może również rozciągać się na osoby trzecie169. Istotą władztwa 

zakładowego jest możliwość jednostronnego, elastycznego i dość swobodnego kształtowania 

uprawnień lub obowiązków użytkowników zakładu, w zakresie odpowiadającym celom tego 

zakładu. Istotą zależności zakładowej jest to, że użytkownik zakładu poddaje się dobrowolnie 

lub jest poddawany szczególnemu reżimowi prawnemu, wiążącemu się z celem danego 

zakładu. Stosunki zakładowe „nakładają się” na wszelkie inne stosunki prawne łączące 

jednostkę z państwem, dlatego też bywają określane „szczególnymi stosunkami władczymi”. 

Wynikają one albo z ustawy, albo z mocy decyzji administracyjnej, z czynności podjętej przez 

przyszłego użytkownika lub też (wyjątkowo) na podstawie orzeczenia sądu170. Podlegając 

władztwu zakładowemu, użytkownik jest związany obowiązkami wynikającymi z aktów 

zakładowych, za ich nieprzestrzeganie podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. Z drugiej 

strony użytkownik realizuje swoje prawa, jest w tym zakresie więc poddany szczególnej 

ochronie. Władztwo zakładowe ma dwie postacie. Pierwsza z nich – władztwo administracyjne 

– dotyczy kwestii podstawowych, związanych z funkcjonowaniem zakładu, organizacją 

procesu świadczenia usług. Władztwo to przysługuje organom zakładu. Drugi rodzaj władztwa 

to władztwo fachowe, związane z merytoryczną istotą świadczonych usług i przysługuje ono 

pracownikom zakładu, którzy przy realizacji tego aspektu władztwa korzystają z fachowej 

wiedzy171. 

 

 M. Krawczyk, podobnie jak J. Zimmermann stawia tezę, że władztwa zakładowego nie 

można przeciwstawiać władztwu administracyjnemu172. Wręcz przeciwnie, pomimo pewnej 

specyfiki władztwa zakładowego, przejawiającej się w elastycznym i dość swobodnym 

kształtowaniu uprawnień oraz obowiązków użytkowników zakładu (vide J. Zimmermann – 

przyp. aut.), nie jest to nic innego, jak jedynie podmiotowo zawężone (z uwagi na rodzaj 

podmiotu administrującego) władztwo administracyjne. Autor ten, odnosząc się do koncepcji 

                                                           
168 J. Zimmermann, Prawo administracyjne (…), s. 200-201.  
169Ibidem. 
170Ibidem. 
171Ibidem. 
172M. Krawczyk, Podstawy władztwa administracyjnego (…), s. 56-57. 
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szczególnych stosunków władczych, które miałyby dotykać użytkowników zakładu, podnosi, 

że pojęcie to aktualnie należy rozumieć inaczej, niż w XIX wieku. Nakładanie obowiązków bez 

upoważnienia czy też bez podstawy ustawowej musi być rozumiane – w tym miejscu – nie 

dosłownie, bowiem taka podstawa istnieje, ma jednak ogólny charakter, a do tego jest uściślana 

przez normy wewnętrzne173. 

 

 Z. Czarnik i J. Posłuszny stwierdzają, że władztwo zakładowe stanowi część władztwa 

administracyjnego, oznacza uprawnienie zakładu do jednostronnego użycia prawem 

przewidzianych środków, tworzących szczególny typ stosunków władczych, dających 

podstawę do realizowania własnych reguł postępowania, zmierzających do osiągania celów 

zakładu, zabezpieczone przymusem państwowym174. 

 

 Na tym tle konieczne jest przytoczenie stanowiska P. Chmielnickiego, stojącego niejako 

w kontrze do ogółu przytoczonych poglądów. Autor ten podnosi, że zakłady administracyjne 

są jednymi z wielu podmiotów administracji. Skoro tak, to autor poddaje w wątpliwość, czy 

istnieją przesłanki do tego, aby przyjmować w ogóle istnienie specjalnego reżimu prawnego, 

które to przesłanki nie miałyby uzasadnienia innego, niż doktrynalna tradycja175. Jeśli relacja 

użytkownik-zakład ma charakter zewnętrzny, to brak jest podstaw do traktowania tej relacji 

odmiennie, niż każdą relację w sferze zewnętrznej działania administracji. Uprawnienia wobec 

osób przebywających na terenie zakładu, niebędących jego użytkownikami, miałyby charakter 

zwyczajnych uprawnień każdego właściciela nieruchomości (gospodarza) terenu, ewentualnie 

podmiotu administracji176. Autor stawia też pytanie, jak pogodzić formułowanie w aktach 

zakładowych różnych dyrektyw postępowania wobec użytkowników, które rzutują na 

możliwość realizacji przez nich przysługujących im praw podmiotowych z zasadą zamkniętego 

systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego oraz jak pogodzić „luźną” determinację 

prawną kompetencji organów zakładu z zasadą sądowej kontroli administracji177. Autor ten 

wskazuje, że nie sposób akceptować pierwotnego ujęcia władztwa zakładowego, rozumianego 

jako normy stanowione bez szczególnej podstawy prawnej, prawa do stosowana przymusu poza 

kontrolą sądu, prawa do pozbawienia świadczeń wyłączonego spod kontroli sądowej; warto 

                                                           
173Ibidem. 
174 Z. Czarnik, J. Posłuszny, Rozdział VII. Zakład publiczny (...), s. 489. 
175 P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (…), s. 66-67. 
176Ibidem. 
177Ibidem. 



63 
 

rozważyć więc, czy instytucja, której podstawową cechą miało być wyłączenie władczych 

działań zakładu spod kontroli sądowej w ogóle zachowuje aktualność w świetle standardów 

państwa prawa178. P. Chmielnicki, wskazując na zakres władczych uprawnień organów 

zakładów administracyjnych, podaje następujące kategorie: 

1) kompetencje do załatwiania indywidualnych spraw w drodze wydawania aktów 

administracyjnych, do czego koniecznie jest istnienie umocowania prawnego; 

2) stosowanie środków przymusu fizycznego, na co również trzeba upoważnienia 

wynikającego z ustawy; 

3) uprawnienia wynikające z ochrony prawa własności, itp. – w tej mierze przysługujące 

środki wynikają z przepisów prawa cywilnego; 

4) uprawnienia do określania w regulaminie zakładowym: a) warunków dopuszczenia do 

świadczenia, b) przesłanek pozbawienia prawa do świadczenia na pewien okres lub na stałe, c) 

zasad zachowania się usługobiorcy w trakcie procesu świadczenia usługi179. 

 

 P. Chmielnicki zauważa, że poza ostatnią kategorią brak jest różnic między 

uprawnieniami organów zakładów administracyjnych w stosunku do innych podmiotów 

korzystających z takich kompetencji, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Gdyby więc 

o istocie i możliwości wyodrębniania konstrukcji władztwa zakładowego miała decydować 

ostatnia wymieniona kategoria, to należy zauważyć, iż regulaminy zakładowe są czymś, co 

w świetle Konstytucji nie powinno istnieć, gdyż mają charakter aktów wewnętrznych, 

a stanowią jednocześnie podstawą rozstrzygnięcia o prawach i obowiązkach obywatelskich. 

P. Chmielnicki dochodzi więc do wniosku, że z pojęcia władztwa zakładowego należałoby więc 

dzisiaj zupełnie zrezygnować180. 

 

 Problematyka władztwa zakładowego, jego istoty, w dużej mierze determinuje 

rozumienie pojęcia zakładu, stąd też własne tezy w tym zakresie zostaną sformułowane osobno, 

na dalszym etapie rozważań. 

 

                                                           
178Ibidem. 
179Ibidem. 
180Ibidem. 
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1.3.3. Rodzaje zakładów publicznych i kryteria ich wyodrębniania 

 

 Jakkolwiek nauka niemiecka generalnie opowiada się za nieprzyznawaniem zakładom 

publicznym osobowości prawnej, w przeciwieństwie do nauki francuskiej, o tyle w polskiej 

doktrynie prawa administracyjnego funkcjonują oba te modele, co też pozwala na 

wprowadzenie różnorakich form organizacyjno-prawnych zakładów publicznych181. Pozwala 

to na usystematyzowanie ich wedle rozmaitych kryteriów i wprowadzenie różnych rodzajów 

(kategorii) zakładów182. 

 

 M. Elżanowski wskazywał, iż zakłady państwowe mogą być dzielone na podstawie 

rozmaitych kryteriów – np. celu zakładu, formy prawnej, jakimi się przy spełnianiu tego celu 

posługują organy, itd. Jednakże podstawowym kryterium różnicującym zakłady jest podmiot 

sprawujący bezpośredni nadzór nad określonym typem zakładu. Autor wyróżniał więc zakłady 

terenowe oraz zarządzane centralnie (przez rady narodowe i ich organy a także naczelne lub 

centralne organy administracji)183. 

 

 E. Ochendowski wyróżniał zakłady państwowe i niepaństwowe – był to podział ze 

względu na podmiot tworzący zakład, wyposażający go w niezbędne do jego działalności 

środki. Zakłady państwowe tworzone są przez organy administracji państwowej, zakłady 

niepaństwowe zaś mogą być tworzone przez organizacje społeczne, a także inne instytucje 

i organizacje, w tym osoby prawne i osoby fizyczne184. Kolejnym kryterium podziału mogłoby 

być wyróżnienie ze względu na podmiot, sprawujący bezpośredni nadzór nad zakładem, 

mianowicie zakłady zarządzane centralnie i terenowe. Dalszym kryterium wyróżniania 

poszczególnych typów zakładu jest kryterium osobowości prawnej; istnieją więc zakłady 

samoistne (takie, które posiadają osobowość prawną), jak i niesamoistne, tj. te, które 

osobowości prawnej nie posiadają185. Innym kryterium jest sposób nawiązania stosunku 

prawnego między użytkownikiem a zakładem administracyjnym. Według tego ujęcia można 

wyróżnić zakłady ogólnie dostępne (otwarte), z których usług może korzystać każdy, kto 

                                                           
181Ibidem, s. 68. 
182Ibidem. 
183 M. Elżanowski, Zakład państwowy (…), s. 80.  
184 E. Ochendowski, Organy administracji niezespolonej i zakłady administracyjne, [w:] J. Jendrośka (red.), 

System prawa administracyjnego, t. II, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977, s. 329. 
185Ibidem. 



65 
 

zastosuje się do regulaminu danego zakładu, zakłady o ograniczonym kręgu użytkowników, tj. 

dostępne dla osób spełniających określone wymogi oraz zakłady, z których korzystanie jest 

obowiązkowe dla określonych kategorii osób. Autor ten dopuszczał również klasyfikację 

zakładów według przedmiotu ich działalności186 

 

 S. Fundowicz wyróżnia dodatkowo podział, którego kryterium jest podmiotowość 

publicznoprawna. Wedle tej typologii istnieją zakłady o pełnej zdolności prawnej, tj. takie, 

które są wobec podmiotu je tworzącego oraz wobec każdej innej osoby trzeciej samodzielnymi 

prawnie jednostkami poczytalnymi, przyporządkowanymi, majątkowymi i odpowiedzialnymi. 

Zakłady o częściowej zdolności prawnej występują jako jednostki poczytalne, 

przyporządkowane, majątkowe i odpowiedzialne, ale tylko pod względem majątkowym i tylko 

wobec osób trzecich, nie zaś wobec podmiotu tworzącego zakład. Zakłady pozbawione 

zdolności prawnej są jedynie jednostkami funkcjonalnymi jakiejś osoby posiadającej władzę 

zwierzchnią187. 

 

 J. Zimmermann wyodrębnia kryterium sposobu tworzenia zakładu publicznego – 

wymienia w tym zakresie zakłady tworzone w drodze ustawy, na podstawie aktów administracji 

rządowej lub samorządowej, a także przez osoby fizyczne i prawne na podstawie zezwolenia 

organu administracji publicznej, które to mogą dotyczyć zarówno prowadzenia zakładu 

publicznego, jak i niepublicznego. Innym kryterium jest wyróżnienie zakładów publicznych ze 

względu na stopień dostępności ich usług. Istnieją więc zakłady otwarte, o ograniczonym 

zasięgu oraz zakłady zamknięte; podział ten krzyżuje się z rozróżnieniem na zakłady 

dobrowolne, tj. takie, w których korzystanie z usług zależy od woli użytkownika oraz zakłady 

przymusowe188. Kolejne kryterium to samodzielność prawna zakładu – zakłady samoistne 

o pełnej zdolności prawnej oraz zakłady pozbawione zdolności cywilnoprawnej, posiadające 

osobowość prawną na gruncie prawa publicznego (zakłady niesamoistne). Autor ten również 

wyróżnia kryterium wyróżniania zakładów ze względu na przedmiot ich działalności189. 

 

                                                           
186Ibidem. 
187 S. Fundowicz, Zakłady publiczne (…), s. 178-179. 
188J. Zimmermann, Prawo administracyjne (…), s. 202-203. 
189Ibidem. 
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1.2.6. Znamiona pojęcia zakładu publicznego w aspekcie historycznoprawnym oraz 

współczesnym – podsumowanie i wstępne tezy 

 

 Rekapitulując przeprowadzone powyżej rozważania wskazać należy w ślad za 

P. Chmielnickim, że stworzenie jednej definicji zakładu (publicznego, administracyjnego, 

państwowego) jest właściwie niemożliwe. Należy zauważyć, iż – w zależności od systemu 

politycznego i epoki historycznej - rozumienie tego pojęcia było zdeterminowane czynnikami 

pozaprawnymi, czego najlepszym zobrazowaniem jest używana terminologia. 

 

Poglądy przedstawicieli nauki francuskiej na kwestię definicji zakładów publicznych 

oscylowały przede wszystkim wokół pojęcia służby publicznej; dokonując pewnego 

uogólnienia – przez zakłady publiczne rozumiano służbę publiczną/administracyjną, która była 

utworzona przez administrację publiczną, posiadała swój wyodrębniony majątek i dochody 

(które mogła przeznaczać na własne wydatki), przeznaczoną do wykonywania konkretnych 

celów danej służby, posiadającą osobowość prawną. Niektórzy przedstawiciele doktryny 

(R. Connois) ujmowali to pojęcie w sposób szerszy – każda jednostka organizacyjna, która 

miała osobowość prawną i wykonywała służbę publiczną, była zakładem publicznym, co 

niejako mogło powodować zatarcie granicy między zakładem a przedsiębiorstwem 

publicznym190. Podobnie jak J. Rivero, wyodrębniał z jednej strony zakłady o charakterze 

administracyjnym191, a z drugiej - zakłady o charakterze przemysłowym i zakłady o charakterze 

handlowym. Odmienne miejsce w tej typologii podmiotów zajmowały zakłady użyteczności 

publicznej – najistotniejszą różnicą jest ich prywatnoprawny charakter. Współcześnie 

w orzecznictwie francuskim – wobec luk ustawodawczych – zostało wypracowane również 

pojęcie „osoby publicznej” jako podmiotu również wykonującego zadania publiczne (służbę 

publiczną), który jednak nie został określony expressis verbis przez prawodawcę jako 

établissement public, np. centralny Bank Francji (Banque de France). 

 

Elementami, które powtarzają się w każdym z ujęć nauki niemieckiej, jest 

wyodrębnienie środków rzeczowych (urządzeń technicznych), które powierzone państwu lub 

                                                           
190R. Connois, La notion d’etablissementpublic en droit administratif francais, Paris 1959, s. 31, podano za: 

P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (...), s. 46. 
191Ibidem. 
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innemu podmiotowi publicznemu, służą do realizacji publicznoprawnych zadań. Można 

zauważyć, iż tezy te w istocie nie stoją w sprzeczności z poglądami nauki francuskiej (poza 

rzecz jasna odmiennościami, wynikającymi z dominującej tam koncepcji service public) 

. 

 Austriacka doktryna (poza A. Merklem) pozostawała pod wpływem poglądów 

O. Mayera. Zarówno Ulbrich, Antoniolli, jak i Adamovich w ślad za niemieckim O. Mayerem 

wskazywali trzy elementy konstrukcyjne pojęcia zakładu: element rzeczowy, osobowy oraz cel 

(zadania) zakładu192. Należy podkreślić (za E. Ochendowskim) nowatorstwo podziału 

zakładów na kategorie, dokonanego przez Ulbricha, poglądy Herrnritta odnośnie do roli 

administracji zakładowej w epoce techniki czy też twierdzenie Antoniolliego, iż zakład jest 

podstawowym środkiem realizacji świadczeń państwa. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

teorię Merkla, który zwraca uwagę na czynnik ludzki w zakładzie oraz w sposób bardziej 

precyzyjny określa jego cechy193. 

 

 Równie zauważalny jest wpływ O. Mayera na poglądy doktryny szwajcarskiej; 

uwypuklić należy tezę H. Naviasky’ego, który zwrócił uwagę na dwojakie rozumienie pojęcia 

„zakład”, raz służące do oznaczenia urządzenia technicznego (przedmiotu prawa), drugi raz – 

podmiotu prawa194. Aktualnie w nauce niemieckiej wciąż zauważalna są próby definicji 

zakładu poprzez dystynkcję między nimi a korporacjami prawa publicznego.  

 

 Radziecka oraz czechosłowacka doktryna prawna, ze względu na naturalne dla państw 

bloku komunistycznego upaństwowienie sfery życia publicznego zwracała uwagę na to, że 

zadania publiczne są wykonywane przez „instytucje państwowe”, które łącznie tworzą szeroko 

rozumiany aparat państwowy. Wprowadzono więc podział organów państwowych na 

przedsiębiorstwa państwowe i instytucje finansowane z budżetu państwowego – w nauce 

radzieckiej; pojęciem zakładu można było określić wyodrębniane niekiedy „państwowe organy 

społeczno – kulturalne”, które przeciwstawiano przedsiębiorstwom państwowym, mającym 

                                                           
192Przywołując ponownie: J. Ulbrich, Lehrbuch des östereichischen Verwaltungsrecht, Wien 1904, s. 33., podano 

za: E. Ochendowski, Zakład administracyjny (...), s. 50, L. Adamovich, Handbuch des östereichischen 

Verwaltungsrecht, Wien 1953, s. 50 – 51, podano za: E. Ochendowski, Zakład administracyjny (...), s. 52-53, W. 

Antoniolli, Allgemeines Verwaltungsrechts, Wien 1954, s. 138, podano za: E. Ochendowski, Zakład 

administracyjny (...), s. 53. 
193E. Ochendowski, Zakład administracyjny (…), s. 53- 54. 
194Ibidem, s. 56. 
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spełniać funkcje gospodarczą. Wyróżnić jednak należy dorobek przedstawicieli nauki 

jugosłowiańskiej, którzy nie porzucili „burżuazyjnego” wszak pojęcia zakładu; wydaje się, że 

konstatacja, iż jugosłowiańskie pojęcie zakładu publicznego (co istotne właśnie: publicznego, 

nie państwowego czy też administracyjnego) nie odbiegało istotnie od ujęcia zachodniego. 

Akcentowano odrębność zakładów od przedsiębiorstw państwowych, wskazywano, że przez 

zakład należy rozumieć wszelkie trwałe urządzenie, które wykonuje zadania publiczne. Istotne 

było również to, że podmiotem tworzącym i prowadzącym zakład publiczny mogło być (co 

oczywiste) państwo, ale też organizacje gospodarcze i społeczne oraz grupy obywateli. Zwrócić 

należy również uwagę na to, że zakłady wedle doktryny jugosłowiańskiej posiadały osobowość 

prawną, co nie było oczywiste chociażby dla przedstawicieli polskiej nauki. 

 

 Przedstawiając stanowisko polskiej doktryny prawa administracyjnego okresu 

międzywojennego (T. Bigo, W. Klonowiecki, B. Wasiutyński) odnośnie do problematyki 

zakładów, wskazać należy na kilka generalnych kwestii: 

 

 Zakłady publiczne (gdyż tego określenia używano) rozumiane były jako zespół środków 

osobowych i rzeczowych (materialnych), które należały do państwa albo innego podmiotu 

administracji publicznej (np. samorządy terytorialne), wydzielone w jedną, techniczną całość 

pod względem organizacyjnym; Ujęcie to jest swoistą kompilacją założeń zarówno nauki 

niemieckiej, jak i kwestii akcentowanych przez naukę francuską (chociażby odróżnianie 

przedsiębiorstw od zakładów publicznych), T. Bigo – w odróżnieniu od przedstawicieli nauki 

zachodniej – eksponuje również element władztwa, jako wyróżniający charakter specjalnych 

uprawnień organów zakładów publicznych względem swoich destynatariuszy, W. Klonowiecki 

zwraca natomiast uwagę na wyłączenie drogi sądowej w ramach stosunków zakładowych, 

B. Wasiutyński podkreślał cel istnienia zakładów publicznych, mianowicie trwałe świadczenie 

jednostkom usług, realizujących interes publiczny. 

 Odnośnie do doktryny powojennej - można wskazać pewną grupę poglądów, tożsamą 

dla każdego z wskazanych autorów. I tak – każdy z nich wskazywał, że zakładem jest trwały 

zespół osób i środków rzeczowych, stanowiący wyodrębnioną z punktu widzenia 

organizacyjnego całość techniczną, co jest naturalną kontynuacją koncepcji międzywojennych, 

mających swe źródło w nauce francuskiej i niemieckiej; podobnie jak i wyodrębnienie 

zakładów w odróżnieniu od przedsiębiorstw państwowych, które miały spełniać inną funkcję, 
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mianowicie gospodarczą. Cel zakładów można ująć skrótowo jako zaspokajanie potrzeb 

socjalnych, kulturalnych i wychowawczych społeczeństwa. Wszyscy autorzy podkreślali 

również względną samodzielność zakładów jako jedną z ich cech charakterystycznych  

. 

 Podkreślić jednak należy pewne znamiona, charakterystyczne dla myśli naukowej 

i politycznej okresu państwa socjalistycznego. Mianowicie – S. Kasznica kwalifikował zakłady 

do „instytucji publicznych”, gdzie dopiero kolejno dokonywał dalszego zróżnicowania między 

właśnie zakłady a przedsiębiorstwa państwowe (te drugie występowały w ramach stosunków 

prywatnoprawnych i nie dysponowały władztwem administracyjnym). Jest to prosta kalka 

z nauki radzieckiej. Kolejna, oczywista refleksja, wynikająca chociażby z monografii 

M. Elżanowskiego i E. Ochendowskiego – pojęcie zakładu zostało „upaństwowione” 

(M. Elżanowski w sposób jednoznaczny i konsekwentny posługuje się pojęciem „zakładu 

państwowego”); były nimi państwowe jednostki organizacyjne, drugi Autor podkreślał 

dodatkowo, iż jest to jednostka niebędąca ani organem państwowym (urzędem) ani 

przedsiębiorstwem państwowym (zjednoczeniem). W związku z czym pojęcie zakładu nie 

obejmowało podmiotów prowadzących działalność oświatową, kulturalną i socjalną, 

niemających „rodowodu” państwowego. Uwypuklić należy również wprowadzenie dystynkcji 

na zakłady w rozumieniu formalnym i materialnym, przy czym cechą charakterystyczną tych 

drugich jest możliwość nawiązywania stosunków administracyjnoprawnych w celu realizacji 

określonych zadań. 

 

 Na uwagę zasługują również twierdzenia E. Iserzona, który odróżniał zakład od 

korporacji prawa publicznego akcentując, iż nie składa się on z członków. Zakład miał być 

częścią aparatu państwowego, któremu niejako państwo „użycza swojej osobowości prawnej”, 

przy czym zakład państwowy mógł być również jednostką organizacyjną, usytuowaną poza 

ramami struktur administracji państwowej. 

 

 Odnośnie do nowszych opracowań – wyróżnić należy trzy tendencje w opisywaniu 

pojęcia zakładu: pierwsza z nich w dalszym ciągu odnosi się wyłącznie do aspektu strukturalno-

organizacyjnego definicji zakładu (np. R. Kędziora, E. Ura, M. Wierzbowski i A. Wiktorowicz, 

S. Fundowicz - istotą rozważań z tej perspektywy jest odgraniczenie zakładów od innych typów 

podmiotów wykonujących zadania publiczne),druga tendencja łączy aspekt strukturalno-



70 
 

organizacyjny z aspektem materialnym (np. J. Zimmermann, J. Boś, R. Raszewska-Skałecka, 

P. Lisowski, R. Michalska-Badziak), trzecia, nowa tendencja, sprowadza się do opisywania 

zakładu wyłącznie z perspektywy aspektu materialnego (Z. Czarnik i J. Posłuszny).  

  

Osobno należy ocenić zrekapitulować dorobek doktryny w zakresie problematyki 

władztwa zakładowego, będącego najistotniejszym pojęciem, mającym oddać charakter relacji 

między zakładu, a jego użytkownikami. Sprowadza się ono do możliwości jednostronnego 

kształtowania sytuacji prawnej destynatariuszy zakładu poprzez jego organy. Wedle 

klasycznych, pierwotnych ujęć, stosunki zakładowe nie podlegały ochronie prawnej, na co 

zwracał uwagę O. Mayer. Tezę tę pogłębiał W. Klonowiecki podnosząc, że najistotniejszą 

cechą władztwa zakładowego jest możność korzystania z przymusu administracyjnego bez 

kontroli sądów. Władztwo było „umieszczane w sferze uznania organów zakładu”, a jego 

źródłem miałaby być „nieuregulowana bliżej prawem kompetencja”, co pozwala na 

usytuowanie zakładu i jego funkcjonowania poza ogólnym, zewnętrznym porządkiem 

prawnym, a użytkownik miałby być podporządkowany nieuregulowanym prawem 

zarządzeniom porządkowych (vide J. Homplewicz). Podkreśla się, że stosunki zakładowe są 

przykładem szczególnych stosunków władczych z racji podwójnego podporządkowania 

(„podwładności” względem administracji, którego to określenia używał J.S. Langrod). Stosunki 

zakładowe „nakładają się” na wszelkie inne stosunki prawne łączące jednostkę i organy 

administracji publicznej; to poddanie się szczególnemu reżimowi prawnemu może mieć 

charakter dobrowolny lub też przymusowy. Przedstawiciele nowszej nauki prawa 

administracyjnego dystansują się w pewnym stopniu od pierwotnego rozumienia władztwa, 

jako de facto niczym nieskrępowanej swobody w kształtowaniu relacji z użytkownikami 

zakładu, podnosząc, iż istnieje podstawa prawna (upoważnienie) do nakładania obowiązków 

na destynatariuszy zakładu, ma ona jednak charakter ogólny (gdyż władztwo zakładowe jest 

wycinkiem władztwa państwowego, administracyjnego, które również ma charakter ogólny) 

i jest doprecyzowywana przez normy wewnętrzne. Jednakże nawet i takie ujęcie nie zadowoli 

zapewne autorów, którzy podobnie jak P. Chmielnicki uważają, że pojęcie to z jednej strony 

nie przystaje do obecnej, konstytucyjnej rzeczywistości, z drugiej zaś strony władztwo 

zakładowe w istocie nie różni się niczym od innych typów relacji administracyjnoprawnych, 

stąd też należałoby zrezygnować z jego wyróżniania spośród innych kategorii stosunków 

w ramach prawa administracyjnego. 
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 Odnośnie do typologii zakładów publicznych – kryteria ich wyróżniania mogą być 

różne; dotyczą one najczęściej ich zdolności prawnej (na gruncie prawa publicznego i prawa 

prywatnego), dostępności w zakresie możliwości skorzystania z usług, dobrowolności lub 

przymusowości, zakresu przedmiotowego ich działalności, podmiotu sprawującego nadzór nad 

działalnością zakładów itp. Wyodrębnianie części z nich straciło obecnie na znaczeniu, co też 

zostanie szczegółowo przedstawione przy okazji zaprezentowania własnej koncepcji zakładu 

usług publicznych. 

 

Przenosząc te rozważania na ogólną płaszczyznę - obecnie podkreśla się w nauce, że 

przesłanki wyróżniające zakład administracyjny (zakład publiczny) są często krytykowane. 

Uważa się, iż nie zawierają one żadnej treści, pozbawione są czytelnych konturów, pozostają 

zbyt otwarte i przedstawiają jedynie negatywne odgraniczenie od innych podmiotów 

administracji195. S. Fundowicz wskazuje jednak, że argumentacja ta przeocza, iż pojęcie 

zakładu publicznego jest terminem zbiorczym dla różnorodnych zjawisk organizacyjno-

prawnych i w tej swojej właściwości posiada ono swego rodzaju funkcję zbierającą wobec 

innych typów organizacji196. J. Boć wskazuje, że budowanie pojęcia zakładu administracyjnego 

zasadza się na wyborze sposobu: czy na podstawie intuicyjnie wybranych przykładów 

organizacyjnych zakładu definiować ich podstawowe cechy i wedle tych cech przeprowadzać 

dalszą klasyfikację, czy też analizować podług wyodrębnionych cech prawnych całość struktur 

organizacyjnych i potem dokonywać kwalifikacji według znamion wspólnych lub najczęściej 

wspólnych197. W pierwszym przypadku intuicyjny wybór nie jest oczywiście dowolny, 

wywodzi się bowiem i opiera zazwyczaj na tradycji nazwy lub na pewnej wspólnocie znamion 

organizacyjnych i funkcjonalnych, np. ze względu na cel działania. Drugi sposób daje 

możliwość wychwycenia wszelkich swoistości, ale utrudnia zarazem – po ich uwzględnieniu – 

budowanie zwartych logicznie klasyfikacji. W rezultacie, jeśli dokonywane podziały struktur 

organizacyjnych są dychotomiczne, wówczas nie są precyzyjne. Ponadto spotykany 

w literaturze zabieg pomijania niektórych kryteriów lub stosowania ich jedynie w części czy 

w ogólności nie sprzyja utrwalaniu jedynego i ostatecznego kształtu prawnego zakładu 

administracyjnego198. J. Boć podkreśla również, że bezwzględne stosowanie kryterium 

charakteru działalności doprowadziło do wyników naukowych nieodpowiadających 

                                                           
195 S. Fundowicz, Zakłady publiczne (...), s. 176. 
196Ibidem. 
197 J. Boć, Prawo administracyjne (...), s. 164. 
198Ibidem. 
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rozwiązaniom prawnym, polegających na przypisywaniu statusu zakładu takim 

przedsiębiorstwom państwowym, jak teatr czy opera tylko dlatego, że celem ich działania jest 

świadczenie usług w sferze kulturalnej199. Poszerzenie kręgu podmiotów świadczących usługi 

niematerialne, pogorszenie sytuacji finansowej państwa (samorządów), nadawanie nazw 

zakładu najprzeróżniejszym jednostkom organizacyjnym w sposób nierzadko przypadkowy, 

czynią zamęt w nauce, o czym świadczy np. zaliczanie usuwania nieczystości do funkcji 

zakładu administracyjnego200. Dlatego też zdaniem J. Bocia w celu uniknięcia podobnych 

kwalifikacji należy w przypadku zakładów podkreślić co najmniej cechę usług (niematerialne), 

fakt regulacji ustawowej i administracyjny reżim świadczeń, niezależnie od charakteru 

podmiotu je realizującego201. P. Przybysz podkreśla, że zakład administracyjny (publiczny) jest 

pojęciem nie określającym typu jednostki organizacyjnej (jak np. spółka z o. o. czy 

stowarzyszenie), lecz stanowi zbiorczą nazwę różnorodnych podmiotów, których cechy 

wspólne od lat stara się wypracować doktryna, dlatego też cechy zakładu mogą w różnym 

stopniu przysługiwać poszczególnym podmiotom202. Tego typu podejście pozwala na 

stosowanie pojęcia zakładu publicznego jako swego rodzaju pojęcia parasolowego, 

obejmującego wszelkie podmioty świadczące usługi publiczne, niezależnie od substratu 

majątkowego i rodzaju relacji prawnej nawiązywanej z użytkownikami203. Z tej najszerszej 

grupy postuluje się wyodrębnienie kategorii „zakładów administracyjnych”, do której 

przynależeć będą jednostki uprawnione do wdrożenia bez udziału sądu środków przymusu 

bezpośredniego lub egzekucji administracyjnej w celu zapewnienia realizacji celów, do których 

zostały powołane (np. izba wytrzeźwień, zakład karny, szkoła podstawowa). „Administracyjny 

pierwiastek” ich charakteru upatrywany jest więc w przymusie korzystania z usług tych 

zakładów, egzekwowany na drodze administracyjnej właśnie204. Wszelkie zakłady publiczne 

nieposiadające tej cechy, a świadczące usługi publiczne należy zaliczyć do odrębnej kategorii 

„zakładów użyteczności publicznej”, w której mogą znaleźć się podmioty o publicznym 

substracie majątkowym, które świadczą swe usługi na gruncie prawa cywilnego (teatry, domy 

pomocy społecznej, biblioteki)205 

                                                           
199Ibidem. 
200Ibidem. 
201Ibidem. 
202 P. Przybysz, Sytuacja prawna jednostki w zakładzie oświatowym [w:] E. Ura (red.), Jednostka wobec działań 

administracji publicznej, Rzeszów 2001, s. 366. 
203 Ł. Dziamski, Zakład administracyjny – nowe ujęcie [w:] Jagielski, M. Wierzbowski (red. nauk.), Prawo 

administracyjne dziś i jutro (...), s. 550. 
204Ibidem. 
205Ibidem. 
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 Przeprowadzenie powyższych rozważań zarówno w aspekcie historycznoprawnym, jak 

i przedstawienie najnowszych ustaleń doktryny, było nieodzowne z punktu widzenia 

postawienia kilku wstępnych tez, wokół których ogniskować się będzie niniejsza praca i które 

zostaną rozwinięte i pogłębione w dalszych rozdziałach. Zostaną one wyartykułowane 

w odniesieniu do niektórych, przytoczonych powyżej twierdzeń. 

 

 Na wstępie powtórzyć należy stanowisko, zgodnie z którym zakładem jest 

wyodrębniona jednostka organizacyjna, realizująca określone w sposób ustawowy funkcje; 

mogą być one również realizowane na gruncie norm i stosunków o charakterze 

publicznoprawnym. 

 

 Instytucja zakładu na gruncie prawa administracyjnego ewoluowała na przestrzeni 

dziejów; jego cechy charakterystyczne, znamiona tego pojęcia miały charakter zmienny 

w zależności od epoki historycznej i aktualnego systemu polityczno–gospodarczego. Ma to 

swoje implikacje chociażby w kwestii przyjmowanej terminologii; cezurą czasową jest tutaj 

koniec drugiej wojny światowej, kiedy to w nauce prawa administracyjnego państw 

socjalistycznych zaczęto odchodzić od pojęcia „zakład publiczny”, ze względu na jego 

„burżuazyjny charakter” i na fakt odrzucenia rozróżnienia prawa na publiczne i prywatne. 

Centralne sterowanie państwem i gospodarką, zmarginalizowanie roli instytucji nie-

państwowych w życiu publicznym spowodowało, że zadania publiczne wykonywały 

w zdecydowanej większości podmioty państwowe, co też miało przełożenie na rozumienie 

pojęcia zakładu – w tym ujęciu „państwowego” lub też „administracyjnego” (vide 

M. Elżanowski i E. Ochendowski). 

 Jakkolwiek z punktu widzenia dydaktycznego zamienne używanie tych pojęć jest 

z pewnością ogromnym ułatwieniem, podkreślić należy jednak kilka kwestii. Po pierwsze – 

obecnie posługiwanie się pojęciem „zakładu państwowego”, z pewnością nie oddaje 

rzeczywistości, ze względu na zupełnie inne uwarunkowania prawne, społeczne i gospodarcze 

Polski po 1989 r. Oczywiste jest, że powrócono do klasycznego rozróżnienia prawa na 

publiczne i prywatne oraz zarzucono teorię jednolitej władzy państwowej; funkcje państwa; 

zadania publiczne w formie zakładu, mogą być realizowane również przez podmioty 

o charakterze samorządowym lub też całkowicie prywatnym. Z tych samych względów mylące 

może być używanie pojęcia „zakładu administracyjnego”, jako że jak już zostało podniesione, 
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nie tylko administracja publiczna (szeroko rozumiane „państwo”) może być podmiotem 

tworzącym i prowadzącym zakład, co więcej – i co będzie również jedną z głównych tez 

badawczych niniejszej pracy – w ramach zakładów mamy do czynienia nie tylko ze stosunkami 

o charakterze władczym, administracyjnoprawnym, lecz również ze stosunkami 

cywilnoprawnymi206. Zgodzić się też należy z tezą E. Stefańskiej, że posługiwanie się wciąż 

pojęciem zakładu administracyjnego jest wynikiem przyzwyczajenia badaczy207. 

 

 Dlatego też najwłaściwszym wydaje się powrót do klasycznej terminologii, mianowicie 

„zakładu publicznego”, ze względu na charakter realizowanych przez nie zadań i różnorodność 

podmiotów je prowadzących, lub też zaproponowanie nowego pojęcia, mianowicie „zakładu 

usług publicznych”. Samo pojęcie „zakładu” wskazuje już na formę organizacyjno-prawną, 

mianowicie trwale wyodrębniony organizacyjnie zespół środków osobowych i rzeczowych. 

Natomiast określenie, iż jest to „zakład usług publicznych” wskazuje na realizację przez niego 

zadań publicznych (szeroko rozumianych – zarówno tych kulturalno–oświatowych, socjalnych, 

jak i np. więziennictwa), czy też precyzyjniej – świadczenie usług o charakterze istotnym 

z punktu widzenia państwa i realizacji jego zadań. Takie ujęcie koresponduje z pojęciem 

administracji świadczącej, rozwiniętym na dalszym etapie pracy, przenosi ciężar definicji tego 

pojęcia z rozróżnienia podmiotów, tworzących i prowadzących zakład (wedle takiego ujęcia 

nie jest istotne, czy podmiot ten ma charakter stricte państwowy, samorządowy, czy też 

prywatny) na określenie usług publicznych, będących przedmiotem działalności zakładu, 

wreszcie – pozwala na odmienne niż do tej pory podejście do roli władztwa zakładowego 

i stosunków zakładowych w ramach problematyki zakładów w prawie administracyjnym. 

 

W tym kontekście podkreślić należy, że doktrynalne próby opisania pojęcia zakładu od 

strony strukturalno-organizacyjnej zderzają się ze ścianą rzeczywistości prawa 

administracyjnego i administracji publicznej drugiej połowy XXI wieku. Nauka prawa 

administracyjnego staje się bezradna wobec fluktuacji form organizacyjnych, w ramach których 

wykonywane są zadania publiczne, swobodnego tworzenia przez ustawodawcę nowych 

jednostek, posiadających cechy różnych podmiotów. Zawodne są metody indukcyjne, zgodnie 

                                                           
206 Założenie to stoi więc w opozycji do przywołanego powyżej stanowiska P. Lisowskiego czy R. Raszewskiej-

Skałeckiej. 
207 E. Stefańska, Kilka uwag na temat współczesnego pojęcia zakładu administracyjnego (publicznego) [w:] 

S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski (red.) Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce 

prawa i postępowania administracyjnego, Lublin 2010, s. 105. 
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z którymi definicję i cechy zakładu tworzy się poprzez bazowanie na wybranych z warstwy 

normatywnej przykładach jednostek organizacyjnych. Słusznie podkreśla J. Boć, że wybór ten 

zawsze jest intuicyjny; dodatkowo zwrócić uwagę należy na to, iż w przypadku rozpiętości 

zakresu przedmiotowego prawa administracyjnego nigdy nie będzie on zupełny i pozbawiony 

cech subiektywizmu dokonującego go autora. Uogólnienie takie nie doprowadziło do 

stworzenia jednolitej, spójnej koncepcji zakładu, co zauważył J. Filipek i do stworzenia takiej 

koncepcji doprowadzić nie może. Dlatego też odwrotna metoda, oparta na wskazaniu 

modelowych cech zakładów i tworzeniu dalszych kryteriów, klasyfikacji, na podstawie 

funkcjonujących w prawie pozytywnym przykładów, zdaje się właściwsza. 

 

Zgodzić się więc należy z tezą P. Przybysza podkreślającą to, że zakład nie określa typu, 

formy jednostki organizacyjnej, jest jednak zbiorczą nazwą różnych podmiotów, a cechy 

zakładu mogą przysługiwać im w różnym stopniu. Koresponduje to z twierdzeniami J. Filipka, 

zgodnie z którymi cechy zakładu mogą być w różnym stopniu przyznawane „tworom porządku 

prawnego”. Pozwala to na ostateczną rezygnację z kryterium strukturalno-organizacyjnego, 

jako determinanty definicyjnej zakładu i daje możliwośćpodkreślenia aspektu materialnego, 

tj. specyficznej relacji łączącej zakład i jego użytkowników, a także celu zakładu - świadczenia 

usług o charakterze niematerialnym.Z tej perspektywy więc zakład będzie formą wykonywania 

zadań publicznych przez podmioty administrujące. 

 

Negatywnie należy ocenić zarówno próby legalnego zdefiniowania pojęcia zakładu, jak 

i postulaty doktryny sugerujące rezygnację ze stosowania powyższego pojęcia. 

Co do ewentualnej definicji legalnej – J. Zimmermann w kontekście proponowanego 

we wzmiankowanym projekcie dot. przepisów ogólnych prawa administracyjnego rozumienia 

zakładu wskazał, iż można się zastanawiać, czy celowe jest jego definiowanie208. Rozrost form 

organizacyjnych administracji publicznej jest znaczący i pojawiają się podmioty, które łączą ze 

sobą cechy zarówno zakładów, jak i przedsiębiorstw, spółek czy korporacji. Dziedzina ta jest 

płynna i nie wymaga specjalnego usztywniania, skoro z przepisów wyposażających dany 

                                                           
208 Opinia J. Zimmermanna z dnia 7.04.2010 r. o projekcie ustawy – Przepisy ogólne prawa administracyjnego, 

dostępna na stronie https://orka.sejm.gov.pl, Dostępne w Internecie: 1 maja 2019 r., zob. też. J. Zimmermann, 

Przepisy ogólne prawa administracyjnego i definiowanie pojęć, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 

2009/2, s. 167. 
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podmiot w kompetencje i zakres działania można odczytać jego charakter209. Przy sztywnym, 

mimo że pojemnym zdefiniowaniu zakładu administracyjnego, pozostają poza obrębem 

definicji różne formy organizacyjne, i to zupełnie nieokreślone. Przyjęta w projekcie definicja 

zakładu nie jasna, gdyż przewiduje, że zakład musi być jednostką „wyodrębnioną z aparatu 

administracji państwa lub jednostki samorządu terytorialnego”, co znacznie zawęża pole 

widzenia210. Z powyższymi uwagami należy się zgodzić i są one koherentne z dotychczas 

przedstawionym stanowiskiem – definicja legalna doktrynalnego pojęcia zawsze będzie 

zawężała jego rozumienie, co przy dynamice zmian w administracji publicznej, zmienności 

stosowanych pojęć związanych z przywołanym rozrostem form organizacji administracji 

publicznej, funkcji i zadań administracji, jest zjawiskiem negatywnym. Proponowane 

zawężenie „związków macierzystych”211 do aparatu państwowego lub jednostki samorządu 

terytorialnego nie oddaje całej złożoności rozwiązań w tym zakresie, mozaiki podmiotów 

administrujących, które mogą utworzyć zakład. 

 

W najnowszej nauce prawa administracyjnego wskazuje się, że współcześnie zakładem 

administracyjnym (zakładem publicznym) jest w istocie jednostka organizacyjna powołana do 

świadczenia usług niematerialnych w wykonaniu zadania publicznego212. Ujęcie to – choć 

ogólne – ma pozwalać zachować ustrojowy wymiar definicji, jednocześnie nie obarczając jej 

dyskusyjnym elementem charakteru stosunku łączącego usługobiorcę z usługodawcą. Tak 

rozumiany zakład pozostaje jednocześnie wciąż w przestrzeni zainteresowania prawa  

administracyjnego213. Celem „uwolnienia dalszych badań od ciężaru anachronizmów, niejako 

z tradycji przypisywanych zakładom administracyjnym”, należy rozważyć, czy nie byłoby 

celowe zastąpienie pojęć zakładu administracyjnego lub zakładu publicznego nowym ujęciem 

językowym, np. „świadczeniodawca niematerialnych usług publicznych” czy „podmiot 

świadczący niematerialne usługi publiczne”214. Pozostawanie przy zastanym terminie, który 

pozostaje wciąż sporny i właściwie nie opisuje już w pełni żadnego z rzeczywistych bytów 

                                                           
209Ibidem. 
210Ibidem. 
211 Pojęcie to zostanie przybliżone na dalszym etapie rozważań. 
212 A. Jakubowski, W kwestii aktualności koncepcji zakładu administracyjnego (zakładu publicznego), J. Jagielski, 

M. Wierzbowski, (red. nauk.), Prawo administracyjne dziś i jutro (...), s. 541. 
213Ibidem. 
214Ibidem. 
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analizowanych przez jego pryzmat, zdaje się osłabiać funkcję porządkującą i modelującą nauki 

prawa administracyjnego215. 

 

Odnosząc się do powyższego stanowiska zwrócić należy uwagę na kilka kwestii. Po 

pierwsze – Autor słusznie podnosi, że strukturalno-organizacyjno rozumienie pojęcia zakładu 

nie opisuje w sposób należyty istoty podmiotów, które są analizowane z perspektywy tego 

pojęcia. Jednocześnie jednak w dalszym ciągu proponuje jego ogólną, ustrojową definicję, co 

ma „nie obarczać go dyskusyjnym elementem charakteru stosunku łączącego usługobiorcę 

z usługodawcą”. Zdaje się jednak, że – co zostanie podkreślone na dalszym etapie rozważań –

to właśnie całokształt relacji zachodzących w ramach zakładu (również stosunków 

zakładowych) jest tym, co pozwala opisać istotę pojęcia zakładu; analiza tego stosunku jest 

z pewnością mniej dyskusyjna, niż próba zdefiniowania zakładu wyłącznie bazując na 

kryteriach ustrojowych. Kolejno – pojęcie „zakładu” jest z pewnością bardziej operatywne, niż 

pojęcia „świadczeniodawcy niematerialnych usług publicznych” czy też „podmiotu 

świadczącego niematerialne usługi publiczne”. Jest to z pewnością argument stricte 

pragmatyczny, jednak nie do przecenienia, zwłaszcza zważywszy na to, iż zastąpienie pojęcia 

zakładu ww. terminami w zasadzie z punktu widzenia poznawczego nic nie wnosi, gdyż 

w dalszym ciągu odnosi się do strukturalno-organizacyjnego rozumienia pojęcia zakładu. Last 

but not least –zaproponowane pojęcia zwracają uwagę (z perspektywy ustrojowej) jedynie na 

podmiot świadczący określone usługi; „zakład” więc to w istocie „organy zakładowe” 

i „pracownicy zakładu”. Funkcjonalne rozumienie pojęcia zakładu pozwala na wpisanie jego 

istoty w szerszy, naukowy kontekst, daje możliwość przeprowadzenia badań chociażby 

z perspektywy socjologiczno-prawnej, dorobku nauki administracji, nauki zarządzenia itp.  

 

Jednakże rzecz jasna generalnie tego rodzaju współczesną optykę patrzenia na pojęcie 

zakładu, tj. położenie akcentu na świadczenie niematerialnych usług na rzecz destynatariuszy 

jako przedmiot działalności zakładowej, należy uznać za słuszną. Za błędne jednak należy 

uznać opisywanie stosunków łączących zakład z użytkownikami jako (wyłącznie) 

administracyjnoprawnych. Słusznie tę kwestię zauważa A. Jakubowski, który – w odniesieniu 

do definicji zaproponowanej przez R. Raszewską-Skałecką - wskazuje, że budzi ona 

wątpliwości dotyczące cech nadających nawiązywanemu stosunkowi charakteru 

                                                           
215Ibidem. 
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administracyjnego, zwłaszcza, że formy władcze występują w zakładach jedynie uzupełniająco, 

a w niektórych zgoła wcale216. Wobec faktu nierzadkiej odpłatności za usługi (np. muzeów) 

pojawią się przy tej definicji problemy z cywilnoprawnymi elementami wskazanego stosunku; 

stosunek zakładowy nie tyle ma obecnie charakter administracyjnoprawny w tradycyjnym 

sensie, ile podlega zainteresowaniu publicznoprawnemu, łącząc się z tego rodzaju 

uprawnieniami czy obowiązkami217. Jakkolwiek teza odnosząca się do tego, że formy władcze 

w ramach zakładu występują jedynie uzupełniająco bądź też nie występują wcale jest 

zdecydowanie zbyt radykalna, to jednak podzielić należy ogólny kierunek zapatrywań, 

podkreślający „ucywilnoprawnienie” stosunku zakładowego, co będzie szerszym przedmiotem 

rozważań w niniejszej pracy. 

 

 Z perspektywy funkcjonalnego rozumienia pojęcia zakładu jako nieistotne 

i anachroniczne jawią się tradycyjnie przeprowadzane rozważania co do odgraniczenia 

zakładów od innych, ustrojowych form wykonywania zadań publicznych. Chociażby 

w przypadku dystynkcji między zakładami a przedsiębiorstwami zwrócić należy uwagę, 

iż z punktu widzenia dzisiejszych realiów ma ona nikłe znaczenie poznawcze. Podkreśla się, że 

współczesne prawo administracyjne w odróżnieniu od prawa administracyjnego PRL 

w zasadzie nie lokuje funkcji administracyjnych w podmiotach nazywanych 

przedsiębiorstwami, przyjmując, że jednostki te nie są przeznaczone do sprawowania 

administracji publicznej a większość dawnych przedsiębiorstw państwowych została 

przekształcona w spółki akcyjne218. Oczywiście rozważania w tym zakresie nie są kompletnie 

bezwartościowe - generalnie stawiane przy tej okazji tezy pozwalają na uwypuklenie cech 

charakterystycznych zakładów - mianowicie dysponowania władztwem zakładowym, 

specyficznej relacji z użytkownikami zakładu (destynatariuszami), istnienia substratu 

osobowego. Stąd tez kwestie te zostaną poddane szerszej analizie w rozdziale drugim rozprawy.  

 Podnoszone są w doktrynie głosy, iż zakłady cechujące się skrajnie dużą 

samodzielnością (wręcz autonomią) przestają być w istocie zakładami; zakład publiczny od 

korporacji różni to, że nie jest on prowadzony przez członków, a może mieć tylko 

użytkowników. Ponadto działa w interesie publicznym, podczas gdy korporacja bywa 

nazywana mikrodemokracją, realizującą przede wszystkim własne interesy – jeśli więc 

                                                           
216Ibidem, s. 530. 
217Ibidem. 
218 J. Zimmermann, Prawo administracyjne (…), s. 204 – 205. 



79 
 

w jakiejś kategorii zakładów zachodzi możliwość zarządzania nim przez użytkowników 

i zaistnieje wspólnota interesów użytkowników i pracowników tego zakładu, można już mówić 

o korporacji, a nie zakładzie219. Nie sposób jednak zgodzić się z S. Fundowiczem, według 

którego zakład nie jest związkiem osób, jego użytkownicy nie są uprawnieni do prawnego 

wpływania na skuteczność organów organizacji, ich pozycja jest pasywna, a popieranie ich 

interesów nie należy do istotnych celów organizacji. Teza ta będzie rozwinięta w dalszej części 

pracy, jednak już teraz należy zasygnalizować, iż przeczy temu chociażby istota zakładu usług 

publicznych – uniwersytetu - będącego wszak wspólnotą nauczanych i nauczających 

(universitas). Użytkownicy zakładu (studenci) mają określoną, „aktywną” pozycję w jego 

ramach, mogą wpływać na skuteczność jego organów przy pomocy bardzo wymiernych 

instrumentów, takich chociażby jak prawo głosu w wyborach rektora. Dyskusyjne jest również 

z tego punktu widzenia, czy „popieranie interesów” studentów nie należy do istotnych celów 

zakładu, przy założeniu, że głównym interesem studentów jest rozwój naukowy, co też zakład 

winien zapewnić. Oczywiście - zwiększenie roli destynatariuszy w niektórych typach zakładów 

usług publicznych nie powoduje jednak, że tracą one inne, immanentne cechy, determinujące 

ich funkcjonowanie jako zakład; pozwala to jednak na (w ślad za T. Bigo) wyodrębnienie 

dodatkowej kategorii zakładu usług publicznych, mianowicie zakład typu korporacyjnego, 

w opozycji do tych „klasycznych” zakładów, gdzie rola jego użytkowników, możliwość 

współdecydowania w procesie zarządzania jednostką, jest znikoma. 

 

 Odnosząc się do wątpliwości P. Chmielnickiego, co do sensu posługiwania się pojęciem 

władztwa zakładowego – jakkolwiek kwestia ta zostanie dogłębnie przeanalizowana na 

dalszym etapie rozważań, w tym miejscu należy postawić tezę, iż rezygnacja z używania 

pojęcia władztwa zakładowego byłaby niewłaściwa, jednakże jego rozumienie wymaga 

dostosowania do konstytucyjnych realiów demokratycznego państwa prawnego (chociażby 

w zakresie kontroli sądowej nad sposobem jego wykonywania). Obecnie oczywiste się wydaje, 

że stosunek zakładowy ma charakter zewnętrzny i nie powstaje w ramach sfery wewnętrznej 

działalności administracji (nawet wnioskując tutaj per analogiam), co pozwalałaby z kolei na 

dużą swobodę i elastyczność w kształtowaniu treści tego stosunku przez organy zakładowe 

Istotniejsza jest jednak inna kwestia – tradycyjnie rozumiane pojęcie władztwa zakładowego 

                                                           
219 E. Ochendowski, Pozycja prawna studenta uniwersytetu – użytkownik zakładu publicznego czy członek 

korporacji publicznej [w:] J. Filipek (red.), Jednostka w demokratycznym państwie prawa, Bielsko – Biała 2003, 

s. 455 i n.; J. Zimmermann, Prawo administracyjne (…), s. 203. 
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nie oddaje już całokształtu relacji zachodzących między zakładem a jego użytkownikami. 

Widoczne jest to zwłaszcza w zakładach usług publicznych typu korporacyjnego – obok 

stosunku administracyjnoprawnego, podmioty te łączy również stosunek cywilnoprawny, 

powstały na skutek zawarcia umowy o świadczenie usług edukacyjnych; władztwo zakładowe 

w tym aspekcie ma inny wymiar niż w przypadku stosunku zakładowego o charakterze 

administracyjnoprawnym. Jest to praktyczny aspekt problematyki pogranicza prawa 

administracyjnego – w tym konkretnym kontekście „styku” prawa administracyjnego i prawa 

cywilnego w ramach relacji zakładowej. Zakłady prowadzą szeroko zakrojoną działalność 

komercyjną, korzystając w tej mierze z osobowości prawnej na gruncie norm prawa cywilnego. 

Dlatego też charakteryzując zakłady usług publicznych należałoby wskazać na specyficzną 

relację między ich organami a destynatariuszami, mającą charakter mieszany, obejmującą 

zarówno stosunki administracyjnoprawne, jak i cywilnoprawne – w zależności od typu zakładu 

władztwo zakładowe wobec destynatariuszy będzie mniej lub bardziej istotnym czynnikiem, 

determinującym działalność zakładu. 

 

Warto spróbować zbiorczo opisać całokształt tych relacji przy pomocy konstrukcji 

teoretycznych, wypracowanych na gruncie styku nauki prawa administracyjnego, nauki 

administracji i nauki zarządzania, mianowicie pojęcia sterowania220. 

 

 Jak się podkreśla w doktrynie, pojęcie to nie ma charakteru prawnego. Wywodzi się ono 

z cybernetyki i oznacza zależność między przynajmniej dwoma dowolnymi obiektami (można 

spotkać się również z określeniami „układ”, „system”), polegającą na tym, że żądanie zmiany 

w jednym z tych obiektów (sterowanym) wywołane jest oddziaływaniem drugiego 

(sterującego)221. Sterowanie jest więc celowym działaniem systemu, gdzie podmiot sterujący 

działa wobec podmiotu sterowanego dla osiągnięcia określonego celu za pomocą instrumentów 

sterowania. Stopień osiągnięcia celu, czyli relacje między działaniem sterującym a rezultatem, 

determinują efektywność tegoż sterowania. Jest ona uzależniona od tzw. mediów sterowania 

(nośników impulsów sterowania), np. prawa, pieniędzy, władzy, oraz instrumentów sterowania 

                                                           
220 Rozważania na ten temat oparte są o koncepcję E. Schmidta – Aßmanna, zawartą w jego monografii, Ogólne 

prawo administracyjne jako idea porządku. Założenia i zadania tworzenia systemu prawnoadministracyjnego, 

Warszawa 2011. 
221 E. Knosala, Zadania publiczne, formy organizacyjnoprawne i ich wykonywania i nowe pojęcia – zakres 

niektórych problemów do dyskusji nad koncepcją systemu prawa administracyjnego, w: J. Zimmermann (red.), 

Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Warszawa 2007, s. 127. 
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(zakazy, nakazy, pozwolenia, ostrzeżenia, rekomendacje, informacje werytatywne, subwencje, 

itp.). 

 

 Jako szczególny przypadek sterowania należy traktować oddziaływanie państwa na 

podmioty podporządkowane jego władztwu, jak i te, które wykonują zadania publiczne. Ma 

ono spowodować, aby podmioty te, spośród wielu możliwych zachowań wybrały takie, które 

są uznawane przez państwo za pożądane, ewentualnie nie wybierały zachowań uznawanych za 

niepożądane222. Podkreśla się, że takie podejście do prawa administracyjnego staje się częste 

i pozwala w sposób pożyteczny, a także twórczy połączyć ze sobą dorobek nauki prawa 

administracyjnego z dorobkiem nauk o zarządzaniu (administrowaniu), gdyż sterowanie jest 

kategorią teorii zarządzania223. Pojęcie to umacnia swoją pozycję wśród pojęć – narzędzi, 

należących do prawa administracyjnego, więc jednocześnie wzbogaca stosowane elementy 

definicyjne prawa administracyjnego; zauważa się, że umożliwia ono osiągnięcie wielu nowych 

celów badawczych przy analizowaniu tej gałęzi prawa224. 

 

 Już w tym miejscu wstępnie zasygnalizować należy przydatność tej koncepcji – organy 

zakładowe „sterując” jego użytkownikami w celu osiągnięcia określonych celów (dla realizacji 

których zakład został utworzony) korzystają ze zróżnicowanych instrumentów sterowania: 

o charakterze administracyjnoprawnym (władztwo zakładowe), cywilnoprawnym, materialno–

technicznym, jak i czynników pozaprawnych. Ta różnorodność instrumentów 

wykorzystywanych przez organy zakładowe w ramach wyodrębnionych prawnych układów 

sterowania, celem kształtowania relacji zachodzących w ramach zakładu, pozwala na 

spojrzenie na tę problematykę można również z perspektywy ogólnego pojęcia wypracowanego 

w ramach nauki administracji, tj. układu administracyjnego. Kwestie te zostaną rozwinięte na 

dalszym etapie rozważań. 

 

 Konkludując – przyjąć należy, iż zakład usług publicznych to forma wykonywania 

zadań publicznych przez podmioty administrujące. Na pojęcie zakładu będzie składać się 

element strukturalno-organizacyjny, tj.  zakładem jest zespół osób i środków rzeczowych, 

                                                           
222 E. Knosala, Zadania publiczne (…), s. 127. 
223 J. Zimmermann, Prawo administracyjne (…), s. 58. 
224Ibidem, E. Knosala, Współczesna nauka prawa administracyjnego. Cele i metody badawcze [w:] J. Boć, A. 

Chajbowicz, Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Wrocław 2009, s. 313. 
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stanowiący wyodrębnioną z punktu widzenia organizacyjnego całość techniczną, a także 

element materialny, zgodnie z którym istotą pojęcia zakładu jest specyficzna relacja, łącząca 

zakład z destynatariuszami225. Celem istnienia zakładu jest świadczenie jego użytkownikom 

określonych usług niematerialnych (usług publicznych). Koncepcja ta nawiązuje więc do ujęcia 

B. Wasiutyńskiego, czy też reprezentowanego przez „szkołę wrocławską” – J. Bocia, 

P. Lisowskiego, R. Raszewską-Skałecką226. Realizując założone cele zakłady usług 

publicznych posługują się różnymi instrumentami oddziaływania na użytkowników 

(sterowanie), zarówno o charakterze publiczno- jak i prywatnoprawnym, co powoduje, że 

relacja zakładowa między organami zakładu a destynatariuszami ma charakter mieszany. 

Klasycznie rozumiane władztwo zakładowe (jego treść winna być interpretowana zgodnie 

z zasadami konstytucyjnymi) nie jest więc już jedynym czynnikiem, który opisuje relacje 

zakładowe. Pozycja prawna użytkowników zakładu jest zróżnicowana w zależności od jego 

rodzaju; istnieją chociażby zakłady usług publicznych typu korporacyjnego (szkoły, uczelnie 

wyższe), gdzie destynatariusze mają istotny wpływ na jego funkcjonowanie, niekiedy mogą 

również współuczestniczyć w procesie wyboru organów zakładowych, istnieją również 

zakłady, gdzie element korporacyjny będzie odgrywał mniejsze znaczenie, co z natury rzeczy 

powoduje, iż relacje zakładowe mają charakter bardziej klasyczny, administracyjnoprawny. 

Jakkolwiek wedle teoretycznego modelu zakłady usług publicznych mogą realizować swoje 

zadania nie korzystając z osobowości prawnej na gruncie prawa prywatnego, o tyle w obecnej 

rzeczywistości społecznej, gospodarczej, możliwość korzystania z form cywilnoprawnych 

stanowi znaczne ułatwienie w ich funkcjonowaniu. 

 

 Spinając ten etap rozważań pewną klamrą należy wskazać, iż współczesna nauka prawa, 

w tym także prawa administracyjnego, relatywnie często odwołuje się do ukształtowanego, 

historycznego dorobku przedstawicieli doktryny, również w aspektach definicji określonych 

instytucji prawnych, składających się na siatkę pojęciową danej gałęzi prawa. Nie inaczej jest 

w przypadku problematyki zakładów publicznych (administracyjnych), która to tematyka 

zajmuje poczesne miejsce, jeśli chodzi o część ogólną prawa administracyjnego i rozważania 

dotyczące podmiotów administrujących.  

                                                           
225 Zob. Z. Czarnik, J. Posłuszny, Rozdział VII. Zakład publiczny (...), s. 455. 
226 Jest to naturalna kontynuacja koncepcji T. Kuty, odnoszących się do tzw. „administracji usług” i „ciągu 

działań”, zob. szerzej rozdział drugi pracy, a także np. A. Chełmoński, Ciąg działań prawnych w gospodarce 

państwowej jako przedmiot badań. Propozycja metodologiczna, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 163, Prawo 

XXXVIII, Wrocław 1972, s. 17 i n. 



83 
 

 W tym zakresie wyróżnić można dwie tendencje. Pierwsza z nich sprowadza się 

wycinkowego, kontekstowego przedstawienia problematyki zakładów publicznych niejako 

przy okazji analizy regulacji prawa administracyjnego materialnego – prawa oświatowego, 

prawa ochrony zabytków, norm dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi itp. Przejawem 

tego są sporadycznie pojawiające się artykuły naukowe. Drugą tendencją jest całościowa, 

teoretycznoprawna analiza powyższej tematyki. Skutkiem tego są publikacje monograficzne, 

mają one jednak charakter nieliczny. W istocie – jak już zostało wskazane w tym rozdziale – 

problematyka zakładów publicznych w sposób kompleksowy została przedstawiona 

w monografii W. Klonowieckiego (miało to jednak miejsce w dwudziestoleciu 

międzywojennym), dwóch publikacjach wydanych w latach 60. ubiegłego wieku, mianowicie 

monografiach autorstwa M. Elżanowskiego i E. Ochendowskiego, a także w wydanej już ponad 

10 lat temu publikacji P. Chmielnickiego; zauważyć jednak należy, że ta ostatnia jedynie 

połowicznie ma charakter czysto teoretyczny, gdyż jej druga część dotyczy analizy 

poszczególnych przykładów zakładów publicznych, bazując na materiale normatywnym. 

Jednakże prawo administracyjne i samo zjawisko administracji publicznej są obszarami 

podlegającym nieustannym, dynamicznym zmianom, zmienia się więc również rola i charakter 

zakładów administracyjnych – zarówno, jeśli chodzi o definiowanie tego pojęcia, istotę 

władztwa administracyjnego i relacji zakładowej, zakres podmiotowy i przedmiotowy 

działalności zakładów publicznych, status użytkowników zakładu, jak i generalne 

umiejscowienie zakładów w strukturze administracji państwowej. Prawo materialne dostarcza 

w tej mierze wciąż nowych tematów – vide chociażby tzw. „ustawa 2.0.”, zmieniająca 

w znacznym stopniu funkcjonowanie uczelni wyższych. Nauka prawa administracyjnego nie 

odrzuca in genere dotychczasowego dorobku doktryny w zakresie problematyki zakładów, 

wręcz przeciwnie – można postawić tezę, iż jest to jeden z tych wycinków części ogólnej prawa 

administracyjnego, co do którego brak „przewrotu Kopernikańskiego”, całkowitego odejścia 

od dotychczasowego traktowania analizowanej tematyki. Być może kompletne 

przemodelowanie pokutujących paradygmatów w tej mierze nie jest konieczne, jednak 

dynamika zmian społecznych, implikująca również zmiany w obszarze prawa 

administracyjnego, wymaga w dużym stopniu przedstawienia nowego podejścia do 

problematyki zakładów, władztwa zakładowego, nadzoru nad działalnością zakładową itp., co 

jest znaczącym zadaniem, przed którym stoi autor tej rozprawy. Konieczne jest więc 

rozwinięcie zasygnalizowanych powyżej tez badawczych, co nastąpi stopniowo w kolejnych 

rozdziałach rozprawy.  
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Rozdział 2. Zakład w strukturze administracji publicznej 

 

2.1. Pojęcie administracji publicznej oraz jej cechy 

 

2.1.1. Problemy definicyjne 

 

 Pojęcie administracji publicznej jest centralnym pojęciem prawa administracyjnego, 

istotnie wpływającym na jego kształt i treść227. Nieodłącznym elementem rozważań na temat 

administracji publicznej i treści powyższego pojęcia, jest jego próba definicji. Jednakże – jak 

się podnosi w nauce prawa administracyjnego i co zostanie zobrazowane w niniejszym 

rozdziale – nie jest to kwestia łatwa, wymaga sformułowania różnego typu kryteriów, wedle 

których pojęcie to może zostać zaklasyfikowane. 

 

 Oczywiście pierwotnie należałoby wyjść od próby zdefiniowania samego pojęcia 

„administracji”. Już rozumienie czysto potoczne, słownikowe, unaocznia odbiorcom tego 

pojęcia pierwsze problemy. Otóż przez termin „administracja” należy rozumieć m.in. jako 

„zarządzanie czymś”, „zespół zarządzający czymś”, „urzędy i organy i organy państwowe lub 

samorządowe w zakresie władzy wykonawczej”228. W tym momencie zauważalny jest już 

dualistyczny podział powyższego pojęcia, istotny z punktu widzenia doktryny prawa 

administracyjnego: na rozumienie przedmiotowe („zarządzenie czymś”) oraz podmiotowe 

(„zespół zarządzający czymś”, urzędy i organy). Pojęcie to ma oczywiście rodowód łaciński; 

wywodzi się od słowa ministrare (służyć, wykonywać, kierować), przedrostek „ad” ma 

nadawać temu działaniu cechę działania celowego i jest to synonim służby, przewodnictwa, 

kierownictwa, prowadzenia zarządu, zarządzania lub organizowania dla osiągnięcia ustalonego 

celu itp.229 Polskie, językowe konotacje tego pojęcia wydają się oczywiście słuszne – wszak 

bycie ministrem, tj. członkiem Rady Ministrów, jest (czy raczej winno być) swego rodzaju 

                                                           
227 Z. Niewiadomski, Rozdział I. Pojęcie administracji publicznej [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, 

System Prawa Administracyjnego. Tom 1. Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa 2015, s. 4., zob. też 

J. Starościak, Prawo administracyjne (...), s. 11, por. F. Longchamps, W sprawie pojęcia administracji państwowej 

i pojęcia prawa administracyjnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego im. Bolesława Bieruta”, 

1958, s. 20-21. 
228 https://sjp.pwn.pl/sjp/administracja;2548813.html, Dostępne w Internecie: 1 maja 2019 r. 
229 J. Zimmermann, Prawo administracyjne (…), s. 30. 
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służbą publiczną, służbą społeczeństwu, podobnie zresztą jak np. bycie ministrantem, co z kolei 

oznacza bycie członkiem służby liturgicznej („liturgicznej służby ołtarza”). 

 

 Pierwszym kryterium, które pozwoli na rozgraniczenie znaczenia pojęcia administracji 

i jednoczesne pozostawienie na boku dużego obszaru badawczego, jest wprowadzenie podziału 

na administrację „prywatną” oraz „publiczną”.  

 

 Administracja prywatna, tj. zarządzanie prywatną sferą życia obywateli, pozostaje 

w demokratycznym państwie prawnym poza obszarem zainteresowań prawa 

administracyjnego. Stąd też państwo nie ingeruje przy pomocy norm publicznoprawnych 

w takie kwestie, jak chociażby sposób prowadzenia działalności gospodarczej (wynika to 

z konstytucyjnej swobody działalności gospodarczej, zadeklarowanej w art. 22 ustawy z dnia 

2 kwietnia 1997 r. – Konstytucji RP230) czy też nie wkracza w relacje prywatne, rodzinne 

obywateli (co z kolei wynika z art. 47 Konstytucji i prawa do prywatności). Rzecz jasna 

formalnoprawne wymogi związane chociażby z zakładaniem, prowadzeniem i zakończeniem 

działalności gospodarczej, mogą być regulowane przy pomocy norm 

administracyjnoprawnych, podobnie jak państwo – chociażby przy pomocy norm karnych – 

może ingerować w stosunki rodzinne, jednakże nie zmienia to generalnej reguły, iż sfera 

prywatna aktywności jednostek pozostaje poza zainteresowaniem państwa i jego struktur. 

 

 Administracja publiczna jest z kolei sprawowana przez państwo (lub też wyodrębnione 

podmioty działające z jego upoważnienia) i realizuje dobro wspólne po to, aby przynieść jakąś 

korzyść ogółowi, wspólnocie, albo też dba o podmioty indywidualne, reprezentując interesy 

społeczeństwa lub wspólnoty i działając ze względu na wyznawane powszechnie wartości231. 

Jak już zostało wskazane – nie jest tak, że sfera prywatna życia obywateli pozostaje poza 

wszelką kontrolą i ingerencją ze strony państwa; realizacja dobra wspólnego, czy też – 

najogólniej mówiąc – działanie administracji ukierunkowane na realizację interesu określonej 

grupy ludzi (lub też podmiotu indywidualnego), będzie niekiedy musiało wiązać się z władczą 

ingerencją w przyznaną prawem sferę wolności innych podmiotów (chociażby ingerencja 

w konstytucyjne prawo własności i sposób jego wykonywania). Istotne jest jednak to, by ta 

                                                           
230 Dz. U. 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm., dalej jako: Konstytucja. 
231 J. Zimmermann, Prawo administracyjne (...), s. 30. 
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ingerencja odbywała się z poszanowaniem warunków wskazanych w art. 31 ust. 3 

Konstytucji232. Dlatego też model rozgraniczający administrację prywatną od administracji 

publicznej, poprzez wskazanie, iż administracja prywatna to sfera wolna od ingerencji 

i zainteresowania prawa administracyjnego, ma w gruncie rzeczy charakter czysto teoretyczny, 

niemożliwy do realizacji w obecnych realiach społeczno-gospodarczych. 

 

 Kolejnym kryterium, możliwym do zaobserwowania już przy okazji wskazania 

językowego znaczenia pojęcia „administracji”, jest przytoczone wyżej rozróżnienie na 

administrację publiczną w znaczeniu podmiotowym i przedmiotowym. 

 

 Administracja w znaczeniu podmiotowym (organizacyjnym, statycznym) jest zastanym 

w danym momencie kształtem organizacyjnym władzy wykonawczej. Administracja 

rozumiana podmiotowo jest więc strukturą składającą się z organów administracyjnych i innych 

jednostek administracyjnych. Z kolei administracja w znaczeniu przedmiotowym 

(funkcjonalnym, dynamicznym) uwypukla działanie; administracja staje się 

administrowaniem. Jest to więc działalność o charakterze administracyjnym, wykonywana 

przez państwo lub wskazany przez państwo podmiot233. Na administrację rozumianą 

podmiotowo, oprócz uprawnień o charakterze stricte administracyjnym, czy też uprawnień 

normodawczych administracji, składają się również uprawnienia sądowe czy też quasi-sądowe 

administracji, typu nakładanie kar administracyjnych, orzekanie o odszkodowaniu. Istotne z 

tego punktu widzenia jest nie to, jaki charakter ma podejmowane działanie, lecz czy podmiot, 

który je podejmuje, przynależy do administracji publicznej. Z kolei administracja rozumiana 

przedmiotowo oprócz uprawnień i działań organów administracyjnych obejmuje uprawnienia 

i działania administracyjne sądów czy też władzy ustawodawczej. W tym ujęciu nie jest istotne 

to, czy podmiot podejmujący określone działanie czy też czynność, należy do administracji 

publicznej, tylko czy jego działanie ma taki właśnie charakter234. 

 

                                                           
232 „Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko 

w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku 

publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. 

Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.” 
233J. Zimmermann, Prawo administracyjne (…), s. 30-31. 
234Ibidem. 
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 Odnosząc się już do samej problematyki definicji pojęcia administracji publicznej – 

większość z autorów próbujących stworzyć definicję optuje za jednym z ww. ujęć, to jest 

podmiotowym lub też przedmiotowym, ewentualnie próbuje dokonać syntezy obu podejść 

i tworzy coś na kształt definicji mieszanej; wpierw należy zacząć jednak od tzw. definicji 

negatywnych. 

 

 Problemy definicyjne najlepiej oddają sformułowania L. von Steina, który stwierdził, 

iż administracją jest „to, czego nie umie nazwać”235, podobnie wyraził się E. Forsthoff 

wskazując, iż administracji publicznej nie można zdefiniować, można ją tylko opisać (Vielmahr 

liegt es in der Eigenart der Vervaltung begründet, daß sie sich zwar beschreiben, aber nich 

definieren läßt)236. Definicją negatywną jest również klasyczna definicja autorstwa W. Jellinka 

i O. Mayera, zgodnie z którą administracja jest to działalność państwowa, która nie jest ani 

ustawodawstwem, ani też sądownictwem237. W latach 60. ubiegłego wieku w polskiej nauce 

prawa administracyjnego E. Iserzon w sposób negatywny definiował administrację publiczną 

podnosząc, że administracja państwowa jest działalnością znamienną wykonywaniem zadań, 

które państwo uznaje za swoje, z wyłączeniem działalności parlamentarnej i sądowej; definicja 

ta wedle autora miała pozytywnie określać czym administracja jest, a poprzez wyłączenie 

z kręgu jej działalności zadań sfery działalności parlamentarnej i sądowej zacieśniać krąg 

zadań, które uważać należy za administracyjne238. 

 

 Odnosząc się do definicji w duchu podmiotowym – wskazać należy na ujęcie 

J. S. Langroda, zgodnie z którym administracja to „planowe zgrupowanie ludzi w służbie 

pewnej misji publicznej, a dopiero potem – poprzez tych ludzi – suma urządzeń, którymi 

dysponują”239, Autor ten w ramach swojej definicji wręcz podkreśla prymat aspektu 

podmiotowego nad przedmiotowym. Inną definicją podmiotową jest ta autorstwa 

                                                           
235 L. v. Stein, Die Verwaltungslehre, Stuttgart 1868; idem, Handbuch der Vervaltungslehre und des 

Vervalntungsrechts mit Vergleichung der Literatur und Gesetzbuch von Frankreich, England und Deutschalnd, 

Herausgegeben Utz Schleisky, Tübingen 2010. podano za: M. Zdyb, J. Stelmasiak (red. nauk), Prawo 

administracyjne, Warszawa 2016, s. 26; przegląd przytoczonych w powyższym podrozdziale definicji 

administracji opiera się w dużej mierze na ww. pozycji. 
236 E. Forsthoff, Lehrbuch des Vervaltungsrechts. Allgemeiner Teil, Monachium-Berlin 1951, s. 1.; podano za: 

M. Zdyb, J. Stelmasiak (red. nauk), Prawo administracjne (…), s. 26 
237 W. Jellinek, Verwaltungsrechts (…), s. 6; O. Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, Lipsk 1895, O. Mayer, 

Deutsches Verwaltungsrecht, Berlin 1924, t. 1, s. 7. 
238 E. Iserzon, Prawo administracyjne (...), s. 23, zob. Z. Niewiadomski, Rozdział I. Pojęcie administracji 

publicznej (...), s. 7. 
239 J.S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego (...), s. 201-202. 
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W. Dawidowicza, zgodnie z którą administracja to „system podmiotów utworzonych 

i wyposażonych w kompetencje do prowadzenia organizatorskiej i kierowniczej 

działalności”240 Administrację w sposób przedmiotowy definiował np. E. Ochendowski, wedle 

którego administracja to „wszelka zorganizowana działalność zmierzająca do osiągnięcia 

pewnych celów”241. 

 

 Jednakże najczęściej spotykanym rozumieniem pojęcia administracji będzie ujęcie 

mieszane, podmiotowo-przedmiotowe. Celem przykładu – J. Starościak wskazał, 

iż „administracja” to pewna funkcja państwowa, bądź też system organów grupujących 

określone zespoły pracownicze242. H. Izdebski i M. Kulesza przez administrację rozumieją 

zespół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych, prowadzonych na 

rzecz realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, organy i instytucje, na podstawie 

ustawy i w określonych formach243. Z kolei J. Boć wskazywał, iż administracja to „przejęte 

przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy, a także przez organy samorządu 

terytorialnego, zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli, wynikających ze 

współżycia ludzi w społecznościach”244. Z kolei wedle I. Lipowicz administracja to „system 

złożony z ludzi zorganizowanych w celu stałej, systematycznej, skierowanej ku przyszłości 

realizacji dobra wspólnego jako misji publicznej, polegającej głównie (choć nie wyłącznie) na 

bieżącym wykonywaniu ustaw, wyposażonych we władztwo państwowe oraz środki 

materialnotechniczne245. Ujęcie mieszane dominuje również w nauce państw sąsiednich 

i zachodnich246. 

 

 Zwrócić należy również uwagę na specyficzne, interdyscyplinarne rozumienie pojęcia 

administracji w ujęciu F. Longchampsa, zgodnie z którym „administracja jest zjawiskiem 

społecznym, które cechują inicjatywa i działalność ukierunkowana na przyszłość”247. Autor ten 

                                                           
240 W. Dawidowicz, Wstęp do nauk prawno-administracyjnych, Warszawa 1974, s. 12 i n. 
241 E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2013, s. 19. 
242 J. Starościak, Prawo administracyjne (…), s. 11. 
243 H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004, s. 93. 
244 J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2005, s. 16. 
245 Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 2002, s. 27-28. 
246 J. Rivero, J. Waline, Droit administratif, Paryż 2000, s. 9; J. Machajová, J. Sobihard, D. Hrničar, V. Pirošik, 

M. Pirošiková, R. Pomahač, P. Průcha, V. Hutta, P. Škultéty, Všeobecné spráwne právo, Bratysława 2009, s. 11 i 

n.; S. Detterbeck, Allgemeines Vervaltungsrecht mit Vervaltungsprozesreht, Monachium 2008, s. 1; A. Kahl, 

K. Weber, Allgemeines Vervaltungsrecht, Wien 2011, s. 29 i n.; podano za: M. Zdyb, J. Stelmasiak (red. nauk.), 

Prawo administracyjne (…), s. 26 
247 Podano za: J. Zimmermann, Prawo administracyjne (...), s. 29. 
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proponował, aby pojęcia „administracji” poszukiwać oddzielnie od pojęcia „prawa 

administracyjnego”, by raczej poszukiwać go „socjologicznie” w faktycznych znamionach 

przedmiotu, przy dopuszczalnej „korekcie (uzupełnieniu) o znamiona prawne248. Jest to więc 

definicja w istocie o charakterze czysto socjologicznym, nie zaś prawnym, oderwana od 

rozumienia podmiotowego lub też przedmiotowego. 

 

 Inne z kolei ujęcia eksponują znaczenie profesjonalnego zarządzania i efektywności 

administracji (definicje menadżerskie)249, czy też, zważywszy na tendencje globalistyczne 

i odchodzenie od władczości w prawie administracyjnym, zwracają uwagę na rozumienie 

administracji jako splotu umów, administrowania wspólnego, sieciowego250. 

 

 Konkludując powyższe rozważania – oczywiste wydaje się, że należałoby odrzucić 

definicje (czy też w tym wypadku raczej określenia quasi-definicyjne) L. von Steina 

i E. Forsthoffa, ale także klasyczną definicję quasi-negatywną autorstwa W. Jellinka 

i O. Mayera, czy też wyrażoną na polskim gruncie E. Iserzona. Z punktu widzenia 

poznawczego nie wnoszą one nic istotnego do rozumienia pojęcia administracji, przerzucają 

ciężar definicyjny powyższego pojęcia na uprzednie zdefiniowanie ustawodawstwa 

i sądownictwa, nie rozwiązują chociażby problemu czegoś, co określilibyśmy dylematami 

pogranicza prawa administracyjnego. 

 

 Wydaje się również klarowne, iż zarówno ujęcie czysto podmiotowe, jak i czysto 

przedmiotowe nie oddaje istoty zjawiska, jakim jest administracja. Zgodzić się należy z tezą, 

że administracja publiczna jest zjawiskiem dynamicznym, zmieniającym się wraz z czasem, 

zmianom ulegają zadania, organizacja, formy działania251. Administracja publiczna staje przed 

nowymi wyzwaniami, częściowo przeanalizowanymi w niniejszej rozprawie –  rośnie 

znaczenie administracji publicznej w kontekście administracji świadczącej252, administracja 

                                                           
248 F. Longchamps, W sprawie pojęcia administracji (...), s. 21. 
249 J. Supernat, Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management. Uwagi wstępne [w:] E. Ura 

(red.), Jednostka, państwo, administracja – nowy wymiar, Rzeszów 2004. 
250 J. Supernat, Administracja jako splot umów [w:] J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun, Umowy w administracji, 

Wrocław 2008. 
251 Z. Niewiadomski, Rozdział I. Pojęcie administracji publicznej (...), s. 16. 
252 Pojęcie to zostanie przeanalizowane na dalszym etapie rozważań. 
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publiczna staje przed koniecznością zmierzenia się ze zjawiskami globalizacji, cyfryzacji253, 

ekonomizacji. Administracja publiczna przestaje być statycznym obiektem badań, dynamika 

przekształceń powoduje, że trudno uznać ją za instytucję niezmienną, uniwersalną, konieczne 

jest więc badanie jej w „ruchu”, co powoduje trudność w jednoznacznym określeniu treści tego 

pojęcia254. 

 

Dlatego też zaaprobować należy każde ujęcie mieszane, które akcentuje zarówno 

kwestie strukturalno-organizacyjne, jak i zwraca uwagę na przedmiot działalności 

administracji. Z tej perspektywy najwartościowsze wydają się definicje autorstwa 

H. Izdebskiego/M. Kuleszy, J. Bocia i I. Lipowicz. Tego typu bardziej całościowe, holistyczne 

podejście do próby zdefiniowania pojęcia administracji, z pewnością nie zostanie zanegowane 

w wyniku zmian społeczno-gospodarczych, rezygnacji przez państwo z realizacji zadań 

w określonym obszarze lub też wręcz przeciwnie – powstania nowych obszarów aktywności 

państwa, ewentualnej modyfikacji podejścia do władczości w ramach stosunków 

administracyjnoprawnych (co będzie stanowiło również istotną część rozważań niniejszej 

pracy). Punktem wyjścia i bazą do dalszych rozważań na temat administracji publicznej zawsze 

będą aspekty podmiotowe (tj.  odpowiedź na pytanie kto sprawuje administrację) oraz 

przedmiotowe (mianowicie czym się ona zajmuje). 

 

2.1.2. Cechy administracji publicznej 

 

 Powyższe rozważania unaoczniają problemy, jakie wiążą się ze stworzeniem jednej 

definicji administracji, która będzie zarówno przydatna z punktu widzenia poznawczego, 

tj. będzie niosła za sobą określoną treść przydatną dla opisu danego pojęcia, jak i nie będzie 

zbytnio skomplikowana, „przeładowana”, co z kolei powodowałoby „rozmycie” jej treści. 

Z tych względów postuluje się w doktrynie odejście od prób stworzenia klasycznej definicji na 

rzecz stworzenia definicji opisowej, poprzez podanie cech administracji255, które razem mają 

w lepszym stopniu oddawać charakter tego zjawiska społecznego, jakim jest administracja. 

                                                           
253 Zob. szerzej rozdział 5. 
254 Z. Niewiadomski, Rozdział I. Pojęcie administracji publicznej (...), s. 41. 
255 Zob. J. Zimmermann, Prawo administracyjne (…), s. 35-44; M. Zdyb, J. Stelmasiak (red. nauk.), Prawo 

administracyjne (…), s. 29-30.; dalsze rozważania w tym zakresie będą oparte o cechy wskazane w obu ww. 

publikacjach. 
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Nawet mimo przyjęcia zmiennej treści pojęcia administracji publicznej nie jest tak, że nie 

posiada ona pewnych stałych, trwałych cech i to one – razem ze „zmiennymi” – charakteryzują 

istotę administracji publicznej256. 

 

 Rekapitulując cechy administracji publicznej, wskazywane w nauce prawa 

administracyjnego, zacząć należy od tego, iż administracja publiczna działa w imieniu państwa 

i na jego rachunek. Za jej rozstrzygnięciami stoi autorytet państwa (niezależnie od tego, czy 

administracja będzie korzystać z form władczych czy też niewładczych), jednocześnie państwo 

jest zobowiązane do naprawienia szkody wyrządzonej przez administrację publiczną257. 

W imieniu państwa działać będzie administracja rządowa, samorządowa258, a także podmioty, 

które nie sposób jednoznacznie zakwalifikować ani do administracji rządowej jak 

i samorządowej (np. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Najwyższa Izba Kontroli, 

Regionalne Izby Obrachunkowe259). Wszystkie te podmioty realizują funkcje państwa i działają 

na jego rachunek. Wiąże się to również z konstatacją, iż administracja publiczna ma charakter 

monopolistyczny – niezależnie od tego, czy dany organ został przyporządkowany do 

administracji rządowej, samorządowej, czy też jest organem względnie niezależnym od obu 

ww. administracji, łącznie tworzą one jedną administrację publiczną. Brak jest więc 

„konkurencji” rozumianej analogicznie do realizacji potrzeb gospodarczych na tzw. wolnym 

rynku, niezależnie od tego, że część zadań publicznych może być realizowanych przez więcej 

niż jeden organ lub też (równolegle albo i wyłącznie) przez podmioty trzecie, niezależne od 

struktur państwa, w ramach tzw. prywatyzacji zadań publicznych. 

 

 Kolejną cechą administracji publicznej jest działanie na rzecz realizacji dobra 

wspólnego, z zapewnieniem równoczesnej ochrony interesów jednostki. Nie jest celem 

niniejszej pracy omawianie w sposób szczegółowy pojęć interesu publicznego, interesu 

indywidualnego oraz odmian powyższych interesów, tj. interesu grupowego, interesu 

                                                           
256 Z. Niewiadomski, Rozdział I. Pojęcie administracji publicznej (...), s. 41. 
257 J. Łętowski, Prawo administracyjne dla każdego, Warszawa 1995, s. 10. 
258 W tym miejscu wskazać należy, iż J. Zimmermann wprowadza rozróżnienie na administrację państwową 

(rządową) oraz samorządową, razem tworzące jedną administrację publiczną, z kolei P. Ruczkowski w: M. Zdyb, 

J. Stelmasiak, Prawo administracjne (…) s. 29, w ślad za J. Łętowskim wskazuje wprost, iż cechą administracji 

publicznej jest „działanie w imieniu państwa bądź odrębnego od państwa związku publiczno-prawnego 

(samorządu). Sugestie, jakoby samorząd był tworem odrębnym od państwa, wydają się sprzeczne z funkcjonującą 

powszechnie teorią państwową powstania samorządu. 
259 Dalej jako: „KRRiTV”, „NIK”, „RIO”. 
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lokalnego260. Wskazać jedynie należy, że w każdym systemie prawa istnieje tylko jeden interes 

publiczny jako kategoria pojęciowa261 oraz że zestawienie interesu publicznego 

i indywidualnego może w wielu sytuacjach stwarzać między nimi napięcie, co nakazuje 

w sposób niezwykle rozważny dostrzegać problem kolizji między oboma interesami, i nie 

rozwiązywać powyższego konfliktu – zważywszy na treść art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego262 - w sposób mechaniczny na rzecz 

jednego lub drugiego interesu263. 

 

 Możliwość korzystania z władztwa państwowego, przymusu państwowego jest jedną 

dalszych, immanentnych cech administracji publicznej. Zgodzić się należy z tezą, iż możliwość 

korzystania z władztwa nie jest żadną cechą „przedprawną” administracji publicznej, gdyż 

władztwo istnieje dlatego, że tak postanowiło państwo w wydanych przez siebie normach i jego 

wymiar jest zawsze determinowany treścią przepisów prawa264.Istota władztwa 

administracyjnego została już przedstawiona we wcześniejszym rozdziale, kwestie te zostaną 

również pogłębione przy okazji omawiania współczesnego rozumienia władztwa zakładowego. 

 

 To, że możliwość korzystania z władztwa państwowego nie jest cechą przedprawną 

administracji, związane jest w sposób nieodłączny z kolejną cechą administracji publicznej, 

mianowicie, iż działa ona zawsze na podstawie i w granicach prawa, co ma swoje źródło 

oczywiście w art. 7 Konstytucji i ukonstytuowanej tam zasadzie legalizmu. Każde działanie 

administracji publicznej musi być określone przez prawo, każda jej czynność musi mieć swoją 

podstawą prawną. Dlatego też na gruncie prawa publicznego mamy do czynienia z sytuacją 

odwrotną niż w ramach stosunków prywatnoprawnych; otóż w odniesieniu do administracji co 

nie jest prawem dozwolone, jest zakazane, natomiast w stosunku do obywateli, co nie jest 

prawem zakazane, jest dozwolone. 

 

 Kolejną cechą wskazywaną w doktrynie jest wykonawczy charakter administracji 

publicznej. Mianowicie – organy administracyjne wykonują i konkretyzują obowiązujące 

                                                           
260 zob. szerzej A. S. Duda, Interes prawny w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 2008. 
261 J. Zimmermann, Prawo administracyjne (…), s. 38. 
262 Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, tekst jedn. ze zm., dalej jako: „k.p.a.”. 
263 J. Zimmermann, Prawo administracyjne (…), s. 40-42; zob. też P.J. Suwaj, Konflikt interesów w administracji 

publicznej, Warszawa 2009. 
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prawo, jeśli zaś same formułują normy prawne, są to zawsze normy niższego rzędu, zależne od 

ustaw265. Teza ta ma również charakter w gruncie rzeczy teoretyczny, nie do końca przystający 

do obecnych realiów. Klasyczny, Monteskiuszowski trójpodział władzy, zawarty 

w art. 10 Konstytucji ulega zatarciu i nie uwzględnia skomplikowanej struktury podmiotów 

wchodzących w skład administracji publicznej i zależności między nimi (vide np. istnienie 

samorządu terytorialnego, który posiada cechy zarówno władzy wykonawczej, jak 

i ustawodawczej, lecz na ograniczonym terytorium). Znamienne jest, że wójt (burmistrz, 

prezydent miasta) wraz ze swoim aparatem urzędniczym, będący formalnie organem 

wykonawczym gminy, jest spiritus movens wielu inicjatyw o charakterze uchwałodawczym. 

Podobnie na poziomie centralnym – rzeczą oczywistą jest, że Radzie Ministrów (kluczowemu 

podmiotowi władzy wykonawczej w konstytucyjnym rozumieniu trójpodziału władzy) 

przysługuje inicjatywa ustawodawcza, z której to inicjatywy Rada Ministrów często korzysta, 

gdyż w innym wypadku niemożliwe byłoby realizowanie polityki rządu. Wracając do 

powyższej kwestii – to, że normy prawne formułowane przez administrację publiczną mają 

charakter norm niższego rzędu, niż ustawy, niekoniecznie jest jednoznaczne z tym, że mają one 

charakter „wykonawczy” i „konkretyzujący”266; w przypadku aktów prawa miejscowego jest 

to forma realizacji zadań jednostki samorządu terytorialnego, związana z jej samodzielnością. 

Owszem, formalnoprawnie upoważnienie do ich wydawania będzie miało charakter ustawowy, 

jednakże zakres przyznanej jednostce samorządu terytorialnego swobody w tej mierze jest 

relatywnie duży. Trudno też twierdzić, iż cała gama wewnętrznych przepisów 

administracyjnych będzie miała charakter stricte wykonawczy. 

 

 Administracja publiczna również ma charakter aktywny, sama inicjuje część swoich 

zadań i działań. Obowiązek ich wykonywania (np. obowiązek wykonywania zadań własnych 

przez gminy), jest kolejną cechą administracji publicznej. Dalej – administracja publiczna 

organizuje życie społeczne na podlegającym jej terenie; celem administracji będzie więc 

realizacja potrzeb społecznych, prawo dostarcza jej środków do realizacji powyższych potrzeb. 

Realizacja zadań publicznych w celu zaspokajania potrzeb obywateli co do zasady oznacza 

brak nastawienia działań administracji publicznej na osiągnięcie zysku, choć nie wyklucza to 

odpłatności za świadczenie pewnych usług przez podmioty wchodzące w skład administracji 

                                                           
265Ibidem, s. 44. 
266Vide chociażby problem „stosowania prawa przez jego stanowienie”, szerzej przeanalizowany przy okazji 

omawiania aktów zakładowych. 
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publicznej. Jednakże powyższa odpłatność może jedynie charakter częściowy w ściśle 

określonych przez prawo granicach i obszarach, powinna być jedynie czynnikiem 

uzupełniającym działalność administracji publicznej. 

 

 Dalej należy wskazać, iż administracja publiczna ma charakter bezosobowy, jest 

konstrukcją abstrakcyjno-strukturalną. Kompetencje przyznane przez prawo przynależą 

konkretnym organom lub też innym podmiotom administrującym, nie zaś osobom pełniącym 

ich funkcje (tj. piastunom organu) 

. 

 Kolejną cechą administracji publicznej jest to, że działa ona w sposób ciągły i stabilny, 

przez zorganizowany personel. Wszelkie czynności administracji publicznej (zarówno te 

o charakterze prawnym, jak i faktycznym), będą składały się na mozaikę procesu 

administrowania. Działanie przez zawodowy personel z kolei oznacza, iż osoby stanowiące 

obsadę personalną poszczególnych organów, aparat urzędniczy niższego szczebla, winny być 

odpowiednio przygotowane merytorycznie do pełnienia swojej funkcji, jednocześnie z tego 

tytułu osoby te powinny otrzymywać wynagrodzenie w takiej wysokości, by stanowiło ono 

podstawowe źródło utrzymania danego piastuna, urzędnika. Cecha ta ma charakter 

postulatywny – niestety nader często można spotkać się z sytuacją, w której administracja 

publiczna nie działa w sposób kompetentny, a obsada personalna organu uzależniona jest od 

spełnienia kryteriów natury politycznej, nie zaś merytorycznej. Oczywiście jest to bardziej 

zrozumiałe w przypadku wyższego aparatu urzędniczego, gdzie jednak realizacja założeń 

o charakterze politycznym, zgodność działań z polityką rządu, ma istotne znaczenie, jednakże 

na niższym szczeblu struktury administracji publicznej winny decydować kryteria wyłącznie 

merytoryczne. 

 

 Liczbę cech administracji publicznej można mnożyć; wydaje się jednak, że z punktu 

widzenia przedstawienia istoty znaczenia zjawiska społecznego, jakim jest administracja, 

powyższe wskazanie jest wystarczające. Dalsza, bardziej szczegółowa analiza, prowadziłaby 

do pogłębienia, zniuansowania pewnych kwestii, co z kolei mogłoby powodować utratę z pola 

widzenia istoty rzeczy. Mianowicie tego, że administracja publiczna jest konstruktem 

abstrakcyjno-strukturalnym, niezależnym od obsady personalnej, działa w sposób 

monopolistyczny w imieniu państwa na podstawie i w granicach prawa, jej celem jest realizacja 
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zadań publicznych dla dobra wspólnego (z poszanowaniem praw poszczególnych jednostek), 

w ramach powyższych działań może korzystać z władztwa administracyjnego. Co do zasady 

działania administracji będą miały charakter wykonawczy (nie wyklucza to jednak działań 

twórczych). Administracja publiczna działa w sposób zorganizowany, ciągły, stabilny, przez 

profesjonalny personel. 

 

 Wobec problemów ze stworzeniem jednej, klasycznej definicji pojęcia administracji 

publicznej za zasadne należy uznać dążenie do stworzenia opisu powyższego pojęcia poprzez 

wskazanie konkretnych cech je kształtujących. Jest to rzecz jasna również forma definicji, tyle 

że nierównościowa267. Tego typu zabieg nie jest również pozbawiony wad – skupienie się na 

zbyt dużej liczbie cech sprawi, że treść definicji będzie mało przydatna z punktu widzenia 

poznawczego, z kolei pominięcie jakiejś cechy może spowodować, iż nie będzie ona w sposób 

należy oddawała sensu danego pojęcia. Dlatego też z roztropnością należy podchodzić do 

podobnych zabiegów definicyjnych. 

 

2.2. Funkcje administracji publicznej i sfery jej działalności 

 

 Przyłączyć należy się do opinii P. Chmielnickiego268, który z kolei w ślad za 

J. Bociem269 wskazuje na pewien chaos terminologiczny, służący opisaniu i skategoryzowaniu 

przejawów aktywności administracji publicznej. Te same zjawiska mogą być opisywane przy 

pomocy różnych (zdawałoby się) kategorii pojęciowych: funkcji, metod, instrumentów, sposób, 

rodzajów, płaszczyzn, czy też w końcu sfer działalności administracji publicznej 

. 

 Wydaje się jednak, że najodpowiedniejszym i najszerszym określeniem będzie pojęcie 

funkcji administracji publicznej (lub też płaszczyzn działania administracji, którego to 

określenia używa E. Ura270). Pojęcie funkcji służy ustaleniu ogólnych właściwości 

administracji państwowej; w tym znaczeniu pojęcie funkcji administracji wywodzi się z funkcji 

                                                           
267 Szerzej na temat teorii definicji: K. Ajdukiewicz, Język i poznanie, t. II, Warszawa 1985, s. 226-247, 

T. Pawłowski, Tworzenie pojęć w naukach humanistycznych, Warszawa 1986, s. 149 i nast., J. Kotarbińska, 

Z zagadnień teorii nauki i teorii języka, Warszawa 1990, s. 131 i nast., Z. Ziembiński, Logika praktyczna, 

Warszawa 2002, s. 44-56. 
268 P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (…), s. 15. 
269 J. Boć (red.), Prawo administracyjne (…) s. 310. 
270 E. Ura, Prawo administracyjne (...), s. 85 i n. 
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państwa (wewnętrznej i zewnętrznej), jej istotą jest bowiem organizowanie bezpośredniej, 

praktycznej realizacji zadań państwa. W drugim ujęciu pojęcie funkcji służy systematyzacji 

ogólnych, podstawowych zadań administracji państwowej, ujmowanych w grupy, sfery lub 

działy. Po trzecie – pojęcie funkcji jest używane w kontekście opisu sposobów działania 

administracji. Po czwarte – funkcje stanowią konstytutywny element organizacji podmiotów 

administracji państwowej. Po piąte wreszcie, pojęcie funkcji służy wyodrębnieniu nowych 

zjawisk w działaniu administracji, zjawisk mających na ogół złożoną genezę i zróżnicowanie, 

wielopostaciowe konsekwencje271. 

 

 Przykładowo H. Izdebski i M. Kulesza wskazują na istnienie funkcji: klasycznej 

policyjnej, związanej z ochroną porządku publicznego i bezpieczeństwa zbiorowego, zwanej 

funkcją porządkowo-reglamentacyjną, kolejno – funkcja organizacyjno-prestacyjna, zwana 

administracją świadczącą, związana z rosnącym zakresem usług publicznych, funkcja 

regulatora rozwoju ekonomicznego, tj. funkcja właścicielska majątku publicznego272. E. Ura, 

posługując się przytoczonym wyżej pojęciem płaszczyzn działania administracji, wskazuje na 

zadania, jakie wykonuje administracja tworząc płaszczyzny jej działania. Mianowicie - 

działalność reglamentacyjno-dystrybucyjna, gdzie zadania administracji publicznej w ramach 

tej funkcji realizowane są przede wszystkim przy pomocy formy decyzji administracyjnej oraz 

działalność świadczącą, zwaną też organizatorską. Płaszczyzna ta związana jest 

z zaspokajaniem potrzeb społecznych273. J. Zimmermann wyróżnia funkcję władczą, 

tj. porządkowo-reglamentacyjną, która istotna jest zwłaszcza w takich sferach, jak 

administracja porządku publicznego, świadczenia osobiste lub rzeczowe, wywłaszczenia, 

prawo o ruchu drogowym, nakazy lub zakazy. Kolejno wskazuje na funkcję administracji 

świadczącej, związaną z koncepcją państwa socjalnego i stosowaniem bezpośredniej lub 

pośredniej pomocy państwa na rzecz obywatela. Oprócz tego wyróżnia funkcję kierującą, 

polegającą na popieraniu rozwoju i na kierowaniu całymi dziedzinami życia społecznego, 

gospodarczego i kulturalnego, a także funkcję właścicielską w stosunku do majątku 

publicznego, będącego w jej dyspozycji274. P. Ruczkowski z kolei wymienia funkcję 

reglamentacyjno-ochronną, która ma się przejawiać w wydawaniu nakazów, zakazów, których 

                                                           
271 J. Jeżewski, Funkcje administracji, AUWr Prawo nr CXLIII, Wrocław 1985, s. 109 i n., P. Chmielnicki, 

Zakłady administracyjne (…), s. 16. 
272 H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna (…), s. 99-102. 
273 E. Ura, Prawo administracyjne (…), s. 85. i n. 
274 J. Zimmermann, Prawo administracyjne (…), s. 43. 
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wykonywanie zagwarantowane jest możliwością stosowania władztwa państwowego, funkcję 

świadczącą (gospodarczo-organizatorską), związaną z zaspokajaniem podstawowych potrzeb 

bytowych obywateli, funkcję zarządzania majątkiem – polegającą na gospodarowaniu 

majątkiem należącym do Skarbu Państwa bądź też jednostek samorządu terytorialnego na 

szczeblu gminy, powiatu, województwa, a także funkcję wychowawczą, która wiąże się 

z wpływem państwa na kształtowanie moralnych i etycznych postaw obywateli275. 

 

 Odnosząc się do powyższych klasyfikacji – zasadne jest wyróżnianie funkcji 

porządkowo - reglamentacyjnej, czyli tej związanej z władczą ingerencją państwa 

w konstytucyjne prawa i wolności. To w ramach tej funkcji administracja publiczna 

reglamentuje dostęp do określonych dóbr (w drodze aktów administracyjnych typu koncesje 

lub zezwolenia), zmienia przymusowo stosunki własnościowe (decyzja wywłaszczeniowa), 

nakłada (i egzekwuje) określone obowiązki lub też przyznaje konkretne uprawnienia. Kolejną 

funkcją jest funkcja administracji świadczącej (funkcja gospodarczo-organizacyjna), gdzie 

z kolei istota działań administracji publicznej sprowadza się do zaspokajania potrzeb 

społecznych, świadczenia usług publicznych. Wyróżnić należy również funkcję właścicielską, 

tj. związaną z gospodarowaniem, zarządem majątkiem należącym czy to do Skarbu Państwa, 

czy to poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Kolejną funkcję – w nawiązaniu 

do J. Zimmermanna, ale jednocześnie też E. Schmidta-Aßmanna – można byłoby określić 

mianem funkcji sterującej. Jak już zostało wskazane, jedną z cech administracji publicznej jest 

to, że jest ona aktywna i sama inicjuje część swoich działań. Popieranie rozwoju społecznego, 

jego prognozowanie (chociażby w drodze aktów planistycznych), kierowanie całymi 

dziedzinami życia społecznego, prowadzenie aktywnej polityki w określonych obszarach 

(kształtowanie świadomości i kultury prawnej obywateli, polityka edukacyjna, polityka 

historyczna, polityka kulturalna, polityka zdrowotna itp.), z pewnością należy do obszarów, 

w których aktywność państwa jest znaczna. Zauważyć należy, że część działań administracji 

publicznej – np. jej aktywność w zakresie polityki społecznej – będzie wiązała się zarówno 

z funkcją administracji świadczącej, jak i funkcji sterującej (vide np. świadczenia pieniężne 

przyznawane w ramach programu „Rodzina500+”). 

 

                                                           
275 P. Ruczkowski [w:] M. Zdyb, J. Stelmasiak, Prawo administracyjne (…), s. 31. 
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 Z powyższymi funkcjami, a także stopniowalnością (gradacją) władztwa 

administracyjnego, w sposób nieodłączny wiąże się również rozróżnienie na administrację 

władczą (imperium) oraz administrację niewładczą, zawiadowczą, gestię, tj. dominium. Istotą 

administracji władczej jest korzystanie z przymusu administracyjnego; polega ona na 

wydawaniu jednostronnych aktów administracyjnych, których gwarancja wykonalności 

obarczona jest przymusem administracyjnym276. W ramach gestii formy władcze zastępowane 

są formami niewładczymi o charakterze administracyjno- bądź też cywilnoprawnym. Mamy 

tutaj do czynienia z równorzędnością stron stosunku prawnego (o ile o istnieniu jakiegokolwiek 

stosunku prawnego będziemy mówić, gdyż administracja niewładcza będzie dotyczyć również 

czynności o charakterze stricte faktycznym).  

 

 Jakkolwiek zostało wskazane, iż funkcja porządkowo-reglamentacyjna administracji 

publicznej opiera się na działaniach władczych, tj. należałoby ją utożsamiać z imperium, o tyle 

już funkcja administracji świadczącej może mieć mieszany charakter; można w ślad za 

J. Zimmermannem podać przykład przyłącza do sieci wodociągowej, gazowej itp. Z jednej 

strony – czynności te wymagają pozwolenia właściwego organu (działanie władcze), z drugiej 

– potrzebne są przy nich różnego rodzaju uzgodnienia i pertraktacje wymagane przez prawo, 

ale również działania faktycznie niezbędne do realizacji zamierzonego przedsięwzięcia277. 

Funkcja właścicielska (gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 

terytorialnego) jest z kolei urzeczywistnieniem administracji niewładczej, tj. dominium. 

Realizacja funkcji sterującej może również wiązać się z pojęciem administracji niewładczej 

w rozumieniu działań czysto faktycznych (kampanie edukacyjne), ale też i administracji 

władczej - rozumianej jako możliwość realizacji określonych polityk poprzez uprawnienia 

normodawcze, przykładowo w drodze aktów planistycznych lub też aktywnych działań 

państwa w ramach polityki historycznej – np. poprzez penalizowanie przypisywania Państwu 

Polskiemu lub Narodowi Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez Niemców 

w okresie II wojny światowej (vide proponowane w pewnym momencie dodanieart. 55a ustawy 

z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu278) 

. 

                                                           
276 J. Zimmermann, Prawo administracyjne (…), s. 42-43. 
277Ibidem, s. 43. 
278 Dz. U. z 2018 r., poz. 2032, tekst jedn. ze zm. 
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 Nawiązując do przywołanego wyżej chaosu terminologicznego w zakresie omawianej 

tematyki – wskazać należy również na pojęcie „sfer” działania administracji publicznej. 

Odmiennie jednak od pojęcia funkcji czy też płaszczyzn działania administracji publicznej 

należałoby je odnieść do tego z kim administracja publiczna nawiązuje relacje. Przez sferę 

zewnętrzną należy rozumieć tę działalność administracji, która jest podejmowana w stosunku 

do podmiotów niepodporządkowanych służbowo ani osobowo podmiotowi administracji. Jest 

to sfera stosunków z obywatelami, ich organizacjami oraz innymi podmiotami, które nie 

pozostają w układzie hierarchicznego czy też organizacyjnego podporządkowania. Natomiast 

działalność administracji w sferze wewnętrznej obejmuje stosunki z osobami, organami bądź 

strukturami organizacyjnie podporządkowanymi danemu podmiotowi administracji279. 

Podstawowym jednak założeniem, które musi stanowić dyrektywę interpretacyjną w sytuacji 

wątpliwości, czy daną aktywność zaliczyć do sfery wewnętrznej, czy też zewnętrznej, jest to, 

że sfera zewnętrzna odnosi się do podmiotów niewchodzących w skład administracji publicznej 

(stojących „na zewnątrz” administracji). Dlatego też wedle tego założenia należy zaliczyć do 

sfery wewnętrznej działania administracji w postaci relacji nawiązywanych pomiędzy 

podmiotami niepodporządkowanymi ani służbowo, ani organizacyjnie, jednakże 

wykonującymi administrację publiczną280. 

 

2.3. Formy działania administracji – pojęcie i klasyfikacje 

 

 Aktywność administracji publicznej, związana z przytoczonymi i omówionymi 

powyżej funkcjami, musi zostać wtłoczona w pewne ramy organizacyjno-prawne. Ze względu 

na nieustanną zmienność stosunków społecznych, realiów gospodarczych i politycznych, jej 

działania muszą cechować się pewną elastycznością, tak, by zapewnić efektywność 

podejmowanych czynności. Administracja publiczna wykonując swoje zadania, czy też 

mówiąc konkretniej – organy administracji publicznej realizując swoje kompetencje, działają 

przy pomocy rozmaitych instrumentów, zarówno o charakterze prawnym, jak i stricte 

faktycznym, co odróżnia ją od wymiaru sprawiedliwości, który działa za pomocą metod 

ujednoliconych formalnie (wyroki, postanowienia)281. 

                                                           
279 P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (…), s. 51; J. Zimmermann, Prawo administracyjne (…) s. 51. 
280 Tak też P. Ruczkowski [w:] M. Zdyb, J. Stelmasiak, Prawo administracyjne (…) s. 32, wskazując, 

iż porozumienie zawarte między dwiema jednostkami samorządu terytorialnego jest działaniem w sferze 

zewnętrznej 
281 J. Zimmermann, Prawo administracyjne (…), s. 45. 
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 Odnosząc się do pojęcia „form działania administracji”282 – wedlug J. Starościaka jest 

to określony typ konkretnej czynności organu administracyjnego, czyli dopuszczony prawem 

środek zastosowany przez administrację dla załatwienia określonej sprawy283. J. Łętowski 

z kolei poprzez formy działania administracji określa jej zachowania, przez które administracja 

przejawia swoje funkcje, postępowanie oraz skutki prawne284. E. Ura wskazuje, że formą 

działania administracji jest określony przepisami prawa rodzaj konkretnej czynności, który 

może być wykorzystany przez organ administracji do załatwienia określonej sprawy; jest to 

odpowiednik pojęcia czynności prawnej na gruncie prawa cywilnego285. Według A. Błasia 

konstrukcja form działania administracji publicznej, a w konsekwencji pojęcie form działania 

administracji, jest zawsze ukształtowana przyjętą koncepcją administracji publicznej oraz 

wykonawczym bądź nie tylko wykonawczym charakterem jej działań286. K. Ziemski uważa, że 

przez prawną formę działania administracji rozumieć należy wyodrębniony bądź dający się 

wyodrębnić, prawem określony, o utrwalonych cechach, typ czynności konwencjonalnej lub 

faktycznej, bądź zespół takich czynności określonego, powołanego do wykonywania zadań 

z zakresu administracji publicznej podmiotu bądź zespołu podmiotów w celu wypełnienia 

zadań z zakresu administracji publicznej287. 

 

 Podsumowując powyższy przegląd definicji pojęcia form działania administracji – 

przez pojęcie to należy rozumieć typ, rodzaj podejmowanego przez administrację publiczną 

działania, mającego na celu realizację jej zadań i funkcji. Działania te mogą mieć charakter 

prawny – w tym wypadku winny mieć one utrwalone, dające się wyodrębnić cechy oraz muszą 

być podejmowane na ściśle określonej podstawie prawnej, jednakże mogą mieć one również 

charakter faktyczny – w tym wypadku należałoby stwierdzić, iż brak jest możliwości 

jednoznacznego określenia, wyodrębnienia cech tego typu działań, a podstawa ich 

podejmowania – jakkolwiek zgodnie z zasadą legalizmu musi mieć zakorzenienie prawne – nie 

w każdym wypadku musi być ściśle dookreślona (np. w przypadku działalności społeczno-

organizatorskiej); wystarczające jest w takim wypadku istnienie ogólnego upoważnienia, 

                                                           
282 Przedstawiony poniżej przegląd poglądów doktryny w tej mierze oparty jest o wywody L. Bieleckiego 

[w:] M. Zdyb, J. Stelmasiak, Prawo administracyjne (…), s. 198-199. 
283 J. Starościak, Prawne formy działania administracji, Warszawa 1957, s. 123.; taką definicją posłużył się też 

J. Zimmermann. 
284 J. Łętowski, Prawo administracyjne (…), s. 38. 
285 E. Ura, Prawo administracjne (…) s. 107. 
286 A. Błaś, Prawo administracyjne, Wrocław 2007, s. 218. 
287 K.M. Ziemski, Indywidualny akt administracyjny jako forma prawna działania administracji, Poznań 2005, 

s. 138. 
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wynikającego z normy kompetencyjnej i stwierdzenie braku sprzeczności z obiektywnym 

porządkiem prawnym podejmowanych działań. Ostrożnie należy również odnosić się do 

analogii między „czynnością prawną” na gruncie prawa cywilnego a formą działania 

administracji. Jak już zostało wskazane (i co zostanie rozwinięte na dalszym etapie rozważań) 

administracja może działać przy pomocy form o charakterze wyłącznie faktycznym, gdzie nie 

da się wyodrębnić nawet pośrednich skutków prawnych. Czynnością prawną jest zaś działanie 

ludzkie, którego niezbędnym elementem jest przynajmniej jedno oświadczenie woli, 

przedsięwzięte w celu wywołania skutków prawnych, wywołujące co do zasady przynajmniej 

niektóre skutki prawne, zamierzone przez składającego oświadczenie woli288. A Szpunar 

wskazuje, iż czynność prawna to „działanie ludzkie wywołujące skutki prawne, które prawo 

przedmiotowe uważa za zamierzone przez strony składające oświadczenie woli”289. Często też 

charakteryzuje się czynność prawną jako szczególnego typu czynność konwencjonalną, co jest 

elementem poznańskiej szkoły prawa290. Niezależnie jednak od przyjętego rozumienia pojęcia 

czynności prawnej, jej immanentną cechą jest przynajmniej zamiar wywołania określonych 

skutków prawnych, co nie przy każdym działaniu administracji publicznej ma miejsce. Dlatego 

zgodzić się należy ze stanowiskiem J. Zimmermanna, iż pojęcie „formy działania 

administracji”, rozumiane jako rodzaj działania, w większym stopniu odpowiada kategoriom 

(„formom”) działań w prawie cywilnym w postaci umowy, wyroku, aktu notarialnego291. 

 

 Systematyzując formy działania administracji należy zauważyć, iż mają one rozmaity 

charakter, część z tych określeń jest dorobkiem wyłącznie doktryny prawa administracyjnego, 

niektóre zaś zostały przejęte przez ustawodawcę i wtłoczone w ramy prawa pozytywne, stąd 

też żaden podział i żadna klasyfikacja nie będą idealne i zupełne (ani też całkowicie rozłączne). 

Jednakże wyodrębnienie w ślad za J. Zimmermannem292 kilku kryteriów, które pozwolą 

chociaż częściowo uporządkować tę tematykę. 

 

 Pierwszym kryterium, które należy wprowadzić, jest kryterium władztwa 

administracyjnego. Odnosi się ono rzecz jasna do jednej z podstawowych cech administracji, 

                                                           
288 P. Sobolewski, Komentarz do art. 56 k.c. [w:] K. Osajda (red.) Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, 

s. 488. 
289 A. Szpunar, Uwagi o pojęciu czynności prawnej, „Państwo i Prawo” 1974/12, s. 14. 
290 S. Czepita, S. Wronkowska, M. Zieliński, Założenia szkoły poznańsko-szczecińskiej w teorii prawa, „Państwo 

i Prawo” 2013/2, s. 12. 
291 J. Zimmermann, Prawo administracyjne (…), s. 45. 
292Ibidem, s. 46-54. 
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jaką jest dysponowanie władztwem, możliwością zastosowania przymusu administracyjnego. 

Jednakże – co również zostało już zaakcentowane na poprzednich etapach rozważań – 

administracja publiczna uprawniona jest również do korzystania z form niewładczych, mając 

na celu zmniejszenie braku równorzędności stron stosunku administracyjnoprawnego. Mówiąc 

obrazowo – nie zawsze istnieje przymus administracji do stosowania przymusu 

administracyjnego. 

 

 Formy władcze polegają na jednostronnym, na podstawie norm prawa 

administracyjnego materialnego, kształtowaniu sytuacji prawnej adresata tychże norm 

(obywatela, osoby stojącej na zewnątrz administracji publicznej, drugiej strony stosunku 

administracyjnoprawnego), poprzez formułowanie nakazu lub zakazu określonego zachowania. 

Podstawowym rodzajem władczej formy działania administracji publicznej jest więc akt 

administracyjny. Istotą form niewładczych jest natomiast częściowe lub nawet całkowite 

zrównanie stron stosunku administracyjnoprawnego; formy te podejmowane są na podstawie 

norm prawa cywilnego (umowy cywilnoprawne), lub też norm publicznoprawnych, 

zezwalających na zastosowanie w danym stanie faktycznym formy niewładczej (umowy 

administracyjnej, porozumienia administracyjnego). Formy niewładcze mogą mieć również 

charakter działań czysto faktycznych. Kryterium to wiąże się również z podziałem na formy 

jednostronne, tj. formy władcze, gdzie tylko jedna strona stosunku prawnego – organ 

administracji publicznej - decyduje o treści tego stosunku oraz formy dwustronne, 

konsensualne, gdzie obie strony stosunku prawnego mają wpływ na treść stosunku i ostateczny 

kształt podejmowanego aktu lub czynności. 

 

 W tym miejscu należy skonstatować, że podział ten tylko z pozoru wydaje się ostry 

i rozłączny293. Z jednej strony - zarówno władztwo administracyjne podlega stopniowaniu, 

swoistej gradacji (począwszy od policji administracyjnej, przez formy nakładania obowiązków 

np. w drodze decyzji podatkowej, skończywszy na formach dozwalających, będących źródłem 

uprawnień np. przyznanie koncesji), z drugiej strony paradoksalnie również formy niewładcze 

zawierają w sobie elementy władztwa administracyjnego. Generalnie działanie, które ma 

                                                           
293 J. Zimmermann, Prawo administracyjne (…), s. 47.; zob. też. W. Chróścielewski, Imperium a gestia 

w działaniach administracji publicznej, „Państwo i Prawo” 1995, nr 6.; w ramach niniejszego opracowania 

kryterium władztwa i charakteru działania prawnego – ze względu na tożsamą w istocie treść – zostały 

potraktowane łącznie. 
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charakter administracyjnoprawny mogą wywoływać skutki w sferze niewładczej, 

tj. cywilnoprawnej; przykładowo ingerencja w prawo własności może odbywać się przy 

pomocy aktu planistycznego, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

czyli działanie, którego podstawą są normy administracyjnoprawne. Kwestie te – podobnie jak 

tendencja do odchodzenia od form władczych na rzecz form niewładczych, konsensualnych - 

będą przedmiotem szerszych rozważań na dalszym etapie rozprawy doktorskiej. 

 

 Kolejnym kryterium, które należałoby wyróżnić, jest kryterium skutku prawnego. 

Nawiązuje ono do zarysowanego już wcześniej podziału na czynności prawne i czynności 

faktyczne. Dlatego też formy działania administracji można podzielić właśnie na działania 

prawne i działania faktyczne, w zależności od tego czy dana czynność może wywołać określone 

skutki w sferze prawnej. 

 

 Ponownie należy podkreślić tezę postawioną przy definiowaniu pojęcia form działania 

administracji. Mianowicie – działania prawne muszą być określone prawem, muszą opierać się 

na konkretnej podstawie prawnej, ich celem jest nawiązanie, zmiana, rozwiązanie stosunku 

prawnego. Działania faktyczne skutków prawnych nie wywołają lub też będą wywoływać je 

w sposób wyłącznie pośredni (np. doręczenie decyzji administracyjnej, jako czynność 

materialno-techniczna, spowodowuje to, że z tym dniem zaczyna ona wywoływać skutki 

w obrocie prawnym, co wynika z art. 110 k.p.a.). Generalnie jednak działania faktyczne nie są 

nastawione na wywołanie skutków prawnych, nie muszą być ściśle określone prawem, ich 

podstawa prawna może zawierać się w normie kompetencyjnej czy też normie określającej 

zakres czynności danego urzędnika294. 

 

 Wśród działań faktycznych wyróżnić można przede wszystkim działania społeczno-

organizatorskie oraz działania materialno-techniczne295. 

 

                                                           
294 J. Zimmermann, Prawo administracyjne (…), s. 49. 
295 Wedle innego podziału pośród działań faktycznych można wyodrębnić działania faktyczne, zmierzające do 

nawiązania współpracy z obywatelami, działania informacyjne administracji, działania materialno-techniczne – 

tak L. Bielecki [w:] M. Zdyb, J. Stelmasiak, Prawo administracyjne (…), s. 211. 
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 Odnośnie do działań społeczno-organizatorskich – jakkolwiek powyższe pojęcie ma 

rodowód PRL-owski i jego konotacje mają ewidentny wydźwięk socjalistyczny (łączy się ono 

chociażby ze „spontanicznymi” czynami społecznymi), o tyle nie przekreśla to z natury rzeczy 

jego przydatności do opisu działań administracji publicznej w ramach realizacji funkcji 

sterującej. Kolejny raz należy podkreślić, iż jedną z cech administracji jest to, że jest ona 

aktywna w wielu obszarach; administracja publiczna organizuje życie społeczne na określonym 

terenie i przy pomocy niewładczych form realizuje polityki w określonych dziedzinach. To 

w ramach działań społeczno-organizatorskich mieścić się będą wszelkie aktywności 

administracji związane z organizacją spotkań z mieszkańcami, prowadzenie kampanii 

informacyjnych i edukacyjnych, pogłębianie świadomości prawnej obywateli – działania te 

będą realizowały zasadę pogłębiania zaufania z art. 8 k.p.a. oraz zasadę informowania 

z art. 11 k.p.a. 

 

 Działania materialno-techniczne z kolei wiążą się z techniką administrowania i służą 

przygotowaniu działań prawnych. Przykładem tych czynności są wszelkiego rodzaju działania 

administracyjno-biurowe, tj. prowadzenie ewidencji i kartotek, wysyłka poczty, zakładanie 

sieci komputerowych. Działania materialno-techniczne – jak już zostało wskazane – mogą 

wywoływać skutki prawne w sposób pośredni, co jest zauważalne chociażby w postępowaniu 

egzekucyjnym (odebranie rzeczy), prawie o ruchu drogowym (badanie trzeźwości kierowców), 

wszędzie tam, gdzie pojawia się element przymusu bezpośredniego (obowiązkowe 

szczepienia), w przypadku aktów rejestracji (rejestracja działalności gospodarczej)296. Skutki 

prawne są wywoływane przy pomocy zdarzeń o charakterze faktycznym. 

 

 Dalszym kryterium wyodrębniania form działania administracji (w przypadku działań 

prawnych) jest kryterium stosunku do obowiązującego prawa. Zgodzić się należy, że 

administracja publiczna każdą swoją aktywnością prawną je realizuje297; jednakże ta realizacja 

może mieć dwie postaci. Mianowicie – stanowienie prawa oraz jego stosowanie. Stanowienie 

prawa objawia się w tym, że administracja publiczna ma rzecz jasna kompetencję do wydania 

rozmaitych aktów normatywnych; zarówno tych o rodowodzie konstytucyjnym i powszechnie 

obowiązującym charakterze (rozporządzenia, akty prawa miejscowego), konstytucyjnego 

                                                           
296 J. Zimmermann, Prawo administracyjne (…), s. 445. 
297Ibidem, s. 49. 
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prawa wewnętrznego (zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i Ministrów, uchwały Rady 

Ministrów). W tym miejscu należy podkreślić, iż sporny jest charakter całej gamy przepisów 

administracyjnych, które nie zostały wymienione w Konstytucji jako źródła prawa, jednakże 

z punktu widzenia istnienia i funkcjonowania administracji publicznej ich istnienie jest 

nieodzowne. Otóż w świetle ustawy zasadniczej należałoby (a contrario) uznać, że skoro 

przepisy administracyjne nie są źródłami prawa, to muszą być formą jego stosowania. Jednakże 

przepisy te mogą zawierać normy generalne i abstrakcyjne. Dlatego też należałoby uznać, iż są 

one „stosowaniem prawa” sensu largo, gdyż sensu stricto przez stosowanie prawa należałoby 

rozumieć konkretyzację normy generalnej i abstrakcyjnej w normę indywidualną i konkretną 

w ramach jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego298 lub też w sytuacjach w których 

do konkretyzacji normy nie jest konieczne przeprowadzenie sformalizowanego postępowania, 

tj. w ramach tzw. czynności bezpośrednio zobowiązujących. 

 

 Kolejne kryterium odnosi się do wprowadzonego już pojęcia sfery działania 

administracji, mianowicie kryterium sfery skutku prawnego. Wedle tego kryterium należy 

wyróżnić działania zewnętrzne, tj. takie, które są obliczone na wywołanie skutku prawnego 

w stosunku do podmiotów niewchodzących w skład administracji publicznej (akt 

administracyjny, akt prawa miejscowego, umowa administracyjna, umowa cywilnoprawna), 

a także działania wewnętrzne, odnoszące się do podmiotów przynależnych do administracji 

publicznej, niekoniecznie pozostających w stosunku hierarchicznej podległości – regulaminy, 

ogólniki, wytyczne, polecenia służbowe, komunikaty, porozumienia administracyjne. 

Oczywiste jest, że działania zewnętrzne muszą mieć ściśle określoną podstawę prawną, 

natomiast do podjęcia działań wewnętrznych wystarczające jest – co do zasady – istnienie 

ogólnej normy kompetencyjnej, jednakże pamiętać należy o zasadzie legalizmu i innych 

normach konstytucyjnych, których stosowanie nie zostało wszak wyłączone wobec sfery 

wewnętrznej administracji; w demokratycznym państwie prawnym nie może być mowy 

o istnieniu tzw. internów administracyjnych, tj. obszarów działalności administracji publicznej 

w jej sferze wewnętrznej, opartych wyłącznie na wewnętrznych przepisach administracyjnych, 

gdzie działania te w zasadzie nie podlegają żadnej kontroli odnośnie do ich legalności299. 

 Dalszym kryterium, które można wyróżnić, jest kryterium adresata skutku prawnego. 

Wedle tego podziału działania administracji będą dzielić się na działania indywidualne, 

                                                           
298Ibidem, s. 50; zob. też W. Chróścielewski, Akt administracyjny generalny, Łódź 1994, s. 31. 
299 Tak J. Zimmermann, Prawo administracyjne (…), s. 51. 
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tj. takie, gdzie mamy do czynienia z precyzyjnie określonym podmiotem lub grupą podmiotów 

(jednakże skład tej grupy jest możliwy do ustalenia) oraz działaniami generalnymi – ich 

adresatem jest grupa, której składu nie da się ustalić (znowu nie będzie to podział rozłączny, 

gdyż nie każde działanie administracji będzie w ogóle miało swego adresata) Przykładem 

działań skierowanych do bliżej nieokreślonego adresata, jest stanowienie aktów generalnych 

w postaci powszechnie obowiązujących źródeł prawa. Podział ten jest również nieostry i część 

z działań administracji będzie miało charakter względnie generalny lub też względnie 

indywidualny, czy też wręcz mieszany (przykładem będą akty planistyczne oraz działania 

bezpośrednio zobowiązujące). Wskazać należy za J. Zimmermannem, że można mówić 

o pewnej „skali indywidualizacji działań”, jej dwubiegunowości ze stanami pośrednimi. 

Mianowicie – na jednym biegunie będą działania normatywne generalne i abstrakcyjne, 

tj. stanowienie norm prawa powszechnie obowiązującego, na drugim biegunie zaś – normy 

indywidualne i konkretne, zawarte w aktach stosowania prawa w postaci decyzji 

administracyjnej lub też wyroku sądowego300. 

 

 Powyższe kryteria mają charakter typowy, klasyczny z punktu widzenia nauki prawa 

administracyjnego. Ich analiza prowadzi do wniosku, który był już kilkukrotnie sygnalizowany 

w toku rozważań – podziały te nie są zupełne, z punktu widzenia wzajemnych stosunków 

między nimi wielokrotnie zachodzą relacje krzyżowania. Mianowicie – działania prawne mogą 

mieć charakter zarówno władczy jak i niewładczy, działania faktyczne będą miały z reguły 

charakter niewładczy W przypadku kryteriów stosunku do obowiązującego prawa, sfery skutku 

prawnego, adresata skutku prawnego, z natury rzeczy odnoszą się one tylko do działań 

prawnych (choć budzi wątpliwości, dlaczego kryterium adresata skutku prawnego zostało w ten 

sposób właśnie zawężone; wydaje się za zasadne przyjęcie tezy, iż kryterium to powinno 

ujmować ogólnie adresatów działań administracji, wtedy można byłoby je odnosić również do 

działań faktycznych). O ile w przypadku stosowania prawa, jako przykładu działań 

administracji publicznej wyróżnianych ze względu na stosunek do obowiązującego prawa, 

można mówić o rozróżnieniu na „władcze” i „niewładcze” stosowanie prawa (ponieważ 

przykładem stosowania prawa będzie zarówno wydanie aktu indywidualnego i konkretnego, 

tj. decyzji administracyjnej, ale również i zawarcie umowy cywilnoprawnej, umowy 

administracyjnej, porozumienia administracyjnego), o tyle należałoby się już zastanowić, czy 

kryterium władztwa administracyjnego można odnosić do działań administracji publicznej 

                                                           
300Ibidem, s. 52. 
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polegających na stanowieniu prawa. Przypominając klasyczne rozumienie pojęcia władztwa 

administracyjnego – związane jest ono z tym, że administracja publiczna w sposób 

jednostronny decyduje o treści stosunku prawnego, który łączy ją z podmiotem stojącym na 

zewnątrz administracji publicznej, sama ustala jego prawa i obowiązki i stosuje sankcje za ich 

niewykonanie. Tak rozumiane „władztwo” nie przystawałoby więc do możliwości stanowienia 

prawa. Jednakże z pewnością przyznaną przez prawo kompetencję poszczególnym podmiotom 

wchodzącym w skład administracji publicznej do stanowienia prawa należałoby uznać za 

rodzaj władztwa sensu largo. 

 

 Powyższe wątpliwości potęguje fakt, iż tak klasycznie wyodrębnione kryteria form 

działania administracji zaburza aktywność ustawodawcy związana z postępującymi zmianami 

gospodarczymi, politycznymi, w ślad za którymi idą zmiany prawne. Wskazać należy, że prawo 

administracyjne i jego doktryna nie nadążają za zmianami legislacyjnymi w tej mierze. 

Ustawodawca kreuje nowe typy, formy działania, nie stosując się do powyższych reguł. Nie 

sposób mieć mu to za złe – niekiedy reagowanie na bieżącą sytuację społeczno-gospodarczą 

wymaga natychmiastowych działań, stosowania nowych środków prawnych; stanem idealnym 

byłoby, gdyby dorobek nauki prawa wyprzedzał aktywność polityczno-legislacyjną (niekiedy 

się tak dzieje i ustawodawca tworząc normy prawne korzysta z rozwiązań suflowanych przez 

przedstawicieli doktryny), jednakże zdecydowanie częściej rzeczywistość wygląda tak, że to 

nauka prawa musi opisywać i porządkować działania podjęte przez ustawodawcę w ramach 

procesu ustawodawczego. 

 

 Rozrost katalogu form działania dotyczy takich typów czynności, które mają służyć 

stymulowaniu i podnoszeniu poziomu zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego 

i przestrzennego w skali lokalnej, regionalnej, ogólnokrajowej i ponadpaństwowej301. Wskazać 

więc należy, że nowe formy działania administracji będą odnosiły się przede wszystkim do 

funkcji sterującej administracji publicznej. Formy te będą spotykane w regulacjach 

dot. planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa ochrony środowiska, 

przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii, przeciwdziałania bezrobociu, ochrony 

                                                           
301 Z. Duniewska, M. Górki, B. Jaworska-Dębska, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Plany, strategie, programy 

i inne zbliżone formy prawne działania administracji [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich 

działania. Studia i materiały z konferencji naukowej poświęconej jubileuszowi 80-tych urodzin profesora 

Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 15-16 listopada 2005, Toruń 2005, s. 142. 
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bezpieczeństwa i porządku publicznego. W tym obszarze spotkać można rozmaite nazwy 

odnoszące się do w istocie tożsamych (lub podobnych) regulacji – strategie, programy, plany, 

koncepcje, założenia, studia, raporty, analizy. Formy te mają sprzyjać współdziałaniu, 

koordynacji działań podmiotów przynależnych do administracji publicznej. Mogą być one 

inicjowane, opracowywane, sporządzane, przyjmowane, realizowane, zarządzane, 

koordynowane, monitorowane, kontrolowane, nadzorowane przez różne podmioty, co zaburza 

poniekąd zasadę kompetencyjności, którą można byłoby zobrazować układem „jedna forma 

działania-jedna kompetencja-jeden organ”302. 

 

2.4. Pojęcie administracji świadczącej 

 

 Mając na uwadze poczynione wcześniej rozważania dot. pojęcia administracji 

publicznej, jej funkcji, sfer i form działania, w tym miejscu należy pogłębić rozważania 

dotyczące funkcji administracji świadczącej303, a po części i funkcji sterującej administracji 

publicznej, gdyż będzie to miało niebagatelne znaczenie z punktu widzenia istoty rozważań 

w niniejszym rozdziale i całej pracy, mianowicie koncepcji zakładu publicznego i jego 

umiejscowienia wśród podmiotów administracji publicznej. 

 

 Wpierw należy wskazać – przenosząc płaszczyznę rozważań na poziom bardziej 

ogólny, społeczno-ekonomiczny – iż stopień realizacji funkcji świadczącej administracji 

publicznej jest nierozłącznie związany z przyjętym modelem, wizją państwa i jego rolą 

w gospodarce. W modelu skrajnie liberalnym, w którym państwo miałoby stać jedynie na straży 

demokratycznego porządku prawnego, zostawiając przestrzeń rozwoju, nie tylko (choć 

szczególnie) gospodarczą samym obywatelom, nie ma miejsca na funkcję socjalno-opiekuńczą 

państwa, a tym samym brak jest ratio legis dla istnienia administracji opiekuńczej czy też 

świadczącej (obydwa terminy używane są w nauce synonimicznie). Administracja świadcząca 

nie jest przy tym jednorodna, ale posiada pewne różnorodne „dziedziny”, np. pomoc 

                                                           
302Ibidem, s. 142-143, 146; J. Zimmermann, Prawo administracyjne (…), s. 53. 
303 Powyższa analiza zostanie przeprowadzona przede wszystkim na podstawie opracowania I. Lipowicz, Pojęcie 

administracji świadczącej w doktrynie zachodnioniemieckiej [w:] K. Podgórski (red.), Regulacja prawna 

administracji świadczącej, Katowice 1985, s. 131 i n.; zob. też: P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (…), 

s. 19-41. 
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społeczną304. Zgodzić się należy z twierdzeniem, że „zapatrywania doktrynalne, negujące 

wymiar opiekuńczy i świadczący państwa i jego administracji publicznej, są współcześnie 

trudne do zaaprobowania, zarówno z punktu widzenia całościowego sposobu ujmowania istoty 

wolności i praw jednostki w państwie, a także ze względu na sposób postrzegania służebnej roli 

państwa wobec własnego społeczeństwa. Państwo XXI wieku, bez jakichkolwiek 

pozytywizowanych elementów socjalnych i opiekuńczych, a tym samym także bez 

administracji opiekuńczo-świadczącej, to rozważania o charakterze utopii współczesności, na 

dodatek utopii nieakceptowalnej ze względu humanistycznych i humanitarnych”305. 

Jakkolwiek oczywiste jest, że funkcja opiekuńcza państwa na przestrzeni wieków ewoluowała, 

natężenie aktywności państwa w tej mierze było rozmaite w zależności od epoki historycznej 

i dominującego modelu społeczno-gospodarczego. Podkreślić należy, że w samej Polsce 

pomoc społeczna (jako realizacja funkcji opiekuńczej państwa) przeszła długą drogę „od 

nawiązania do postępowych tradycji okresu międzywojennego, poprzez okres jej negacji jako 

urządzenia ustrojowo obcego, fazę uznania jej roli również w warunkach państwa 

socjalistycznego, aż do przyznania jej pozycji niezbędnego ogniwa w systemie urządzeń 

służących zaspokojeniu ważnych potrzeb jednostki”306. 

 

 Otóż samo pojęcie i konstrukcja administracji świadczącej zostały stworzone 

w Niemczech przed drugą wojną światową przez E. Forsthoffa. Posługiwał się on pojęciem 

„Daseinvorsorge”, które miało wyjaśniać administrację usług, oznaczało ono „zabezpieczenie 

spraw bytowych”307. Otóż kwestia ta miała być zapewniona poprzez świadczone obywatelowi 

przez aparat państwa usługi. Autor ten wyszedł od pojęć „efektywnego” i „posiadanego obszaru 

życiowego” Wskazał, że w XIX wieku fizycznie dostępna obywatelom przestrzeń życiowa 

realnie niezwykle się powiększyła, natomiast przestrzeń życiowa, nad którą człowiek panuje, 

uległa znacznemu zmniejszeniu, co w największym stopniu odczuwalne jest przez 

przedstawicieli najniższych warstw społecznych. Zjawisko zaobserwowane już w stosunku do 

człowieka doby XX. wieku, mianowicie iż państwo i jego władza nie dotyczą już tylko samego 

                                                           
304 P. Dobosz, Administracja opiekuńczo-świadcząca w opatrznościowo-eudajmonistycznej wizji porządku 

demokratycznego państwa prawnego [w:] M. Szreniawska, Administracja opiekuńcza, Lublin 2015, s. 9; 

D. Cendrowicz, Współczesne tendencje i kierunki rozwoju pomocy społecznej [w:] Praca zbiorowa pod redakcją 

Janusza Sługockiego, Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawno administracyjne. 

Tom I, Wrocław 2014, s. 620. 
305 P. Dobosz, Administracja opiekuńczo-świadcząca (…), s. 9-10. 
306 H. Szurgacz, Wstęp do prawa pomocy społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1992, 

s. 12; D. Cendrowicz, Od opiekuńczości do pomocy społecznej. W kwestii ewolucji opiekuńczej funkcji państwa 

[w:] M. Szreniawska, Administracja opiekuńcza (…), s. 64-65. 
307P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne. (…), s. 20-21. 
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sposobu życia jednostki, lecz wręcz jego zdolności do przeżycia, stanowi źródło tzw. odczucia 

„niedostatku społecznego”308. Człowiek XX. wieku został wyzbyty posiadania elementarnych 

dóbr niezbędnych do życia – wody, pożywienia, energii – zdany jest w tym zakresie na 

administrację publiczną. Kwestie te prowadzą do uzasadnionego roszczenia o zaspokajanie 

podstawowych potrzeb społecznych; roszczenia te wzrastają w miarę, jak zmniejsza się 

„posiadana przestrzeń życiowa”309. Paradoksalnie więc należałoby zauważyć, że rozwój 

technologiczny, postęp społeczny, spowodował wzrost uzależnienia poszczególnych jednostek 

od państwa i administracji publicznej. Nie sposób sobie wyobrazić, aby w realiach (już) 

XXI wieku samodzielnie, bez udziału i niekiedy kontroli aparatu państwa, zaopatrywać się 

w energię, wodę itp. Powoduje to niejako „sprzężenie zwrotne” i nakręcenie spirali roszczeń 

socjalnych – skoro państwo przejmuje kontrolę nad reglamentacją powyższych dóbr, to też 

społeczeństwo ma (uzasadnione) oczekiwania wobec państwa, iż zapewni ono obywatelom 

odpowiedni poziom świadczeń w danym zakresie. E. Forsthoff stwierdził więc, że państwo 

wzięło na siebie ciężar nie tylko zagwarantowania odpowiedniej proporcji wynagrodzeń i płac, 

kierowania produkcją i obrotem, ale też „udostępnienia świadczeń, na które jest zdany człowiek 

zmuszony do zbiorowych form życia”310. Autor ten wyodrębnił trzy obszary działań: w obrębie 

administracji usług socjalnych (Sozialverwaltung), w sferze zabezpieczenia spraw bytowych 

(Daseinvorsorge) oraz w sferze administracji wspomagającej (Leistungsverwaltung). Ostatnie 

to określenie tłumaczone jest właśnie jako „administracja świadcząca”. Pojęcie to miałoby 

oznaczać funkcję państwa, przysparzającą ogólnie rozumianych korzyści obywatelowi, 

z drugiej strony zaś – zespół urządzeń znajdujących się w dyspozycji państwa, służących 

zaspokajaniu jego funkcji świadczącej311. Współcześnie w Niemczech wobec zasad działania 

administracji świadczącej wymienia się: 1) zasadę „państwa socjalnego”, 2) zasadę 

subsydiarności, 3) zasadę praworządności działania administracji świadczącej, 4) zasadę 

równości, 5) zasadę ochrony zaufania, 6) zasadę stosowania odpowiednich środków przez 

administrację świadczącą312. Ze względu na trudności w rozgraniczaniu funkcji porządkowo-

reglamentacyjnej i świadczącej w nauce niemieckiej sformułowano również pojęcie 

administracji rozdzielającej, związanej stricte z podziałem ograniczonych środków (dóbr) 

pomiędzy poszczególne jednostki313. Nauka francuska z kolei – co jest dla niej typowe – w tej 

                                                           
308Ibidem. 
309Ibidem. 
310Ibidem. 
311Ibidem. 
312 Zob. I. Lipowicz, Pojęcie administracji (…), P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (…), s. 21. 
313 E. Knosala, Pojęcie administracji świadczącej w polskiej literaturze prawa administracyjnego [w:] 

K. Podgórski (red.), Regulacja prawna (…), s. 16. 
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mierze odnosiła się do pojęcia „służby publicznej”, które to pojęcie zostało przenalizowane 

przy okazji omawiania historycznych zapatrywań francuskiej doktryny prawa 

administracyjnego na koncepcję zakładu publicznego. 

 

 Powyższe wskazuje, że Leistungsverwaltung jest od bez mała czterdziestu lat314 

zagadnieniem problemowym z pogranicza prawa i zarządzania. H. Maurer definiuje 

administrację świadczącą jako „(…) ukierunkowane wsparcie jednostki (pomoc społeczna, 

zasiłki studenckie), a z drugiej strony – przygotowanie urządzeń publicznych, takich jak: 

przedsiębiorstwa drogowe i zaopatrzeniowe, przedszkola, szkoły, szpitale etc., ma za zadanie 

zabezpieczyć poprawę warunków życia obywateli i ich polepszenie315. E Schmidt Aßmann 

posługując się pojęcie „opieka społeczna” definiuje ją jako „(…) procesy, w których 

administrujące państwo samo dostarcza świadczenia osobowe, zazwyczaj w pewnym dłuższym 

kontakcie z odbiorcą świadczenia”316. 

 

 Odnosząc powyższe rozważania do doktryny polskiego prawa administracyjnego317 - 

wskazać należy, że pojęcie „administracji świadczącej”318 zaczęło zyskiwać na popularności 

od końca lat 60. XX. wieku. Mianowicie mimo iż koncepcja za nim stojąca w sposób oczywisty 

współgrała z ideą państwa socjalistycznego, to jednak do tego czasu w ramach realizacji zadań 

przez administrację publiczną (czy też: administrację państwową, stosując ówczesną 

terminologię) opierano się przede wszystkim na funkcji porządkowo reglamentacyjnej 

i przymusie, jako elemencie władztwa administracyjnego. Otóż odejście od tego paradygmatu, 

kształtowanie nowego oblicza administracji, skłaniało do poszukiwania nowych lub świeżo 

brzmiących pojęć319. Zmiana tego ujęcia spowodowana była z natury rzeczy zmianami 

                                                           
314 H. Küster, Probleme der Leistungsverwaltung, Berlin 1965 s. 1 i n., podano za: P. Dobosz, Administracja 

opiekuńczo-świadcząca (…), s. 12. 
315 H. Maurer, Ogólne prawo administracyjne. Allgemeines Verwaltungsrecht, K. Nowacki (tłum. i red. nauk.), 

A Kisiel, M. Rynkowski (współpr.), Wrocław 2003, s. 25. 
316 E. Schmidt- Aßmann, Ogólne prawo administracyjne (…), s. 162 i n. 
317 Zob. Ibidem, s. 7-30, H. Spasowska, Administracja świadcząca jako funkcja administracji publicznej – 

zagadnienia podstawowe, [w:] M. Szreniawska, Administracja świadcząca (…), s. 211-227; pozycje te będą 

stanowiły bazę dalszych rozważań. 
318 Odnotować jednak należy, że nie wszyscy przedstawiciele nauki prawa administracyjnego używają pojęcia 

„administracja świadcząca”. J. Szreniawski wskazuje na „zaspokajanie podstawowych potrzeb w skali masowej”, 

J. Starościak na „działalność opiekuńczą”, J. Łętowski pisze o „sferach organizatorskiej działalności”, J. S. 

Langrod z kolei o „funkcji usługowo-prestacyjnej”. Zgodzić się jednak należy z H. Spasowską, iż są to w istocie 

pojęcia opisujące to samo zjawisko. 
319 T. Kuta, Ku nowej koncepcji administracji publicznej, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 19, „Prawo”, 1964, 

s. 26. 
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politycznymi (odejściem ekipy W. Gomułki po wydarzeniach grudniowych 1970 r., i dojściem 

do władzy E. Gierka), sprzyjało temu też przekonanie, iż zmiany demograficzne, ekonomiczne 

i technologiczne stwarzają dla organizacji państwowej zupełnie nowe zadania w zarządzaniu 

sprawami publicznymi oraz dają im środki działania o mocy i zasięgu niemające precedensu 

w historii320 Doszło w ten sposób do rozróżnienia administracji kształtującej i świadczącej321. 

 

 T. Kuta w miejsce pojęcia „administracja świadcząca” zaproponował termin 

„administracja usług”, co miało na celu zwrócenie uwagi nie tylko na samo ich świadczenie, 

ale też na podejmowanie działań, mających na celu należyte zorganizowanie procesu ich 

świadczenia. Działania organizujące rozumiane były jako swoisty ciąg czynności różnego typu, 

mających charakter generalny i determinujący, natomiast samo świadczenie usług ma charakter 

indywidualny, konkretyzujący, wykonawczy322. Administracja świadcząca (usługowa) 

obejmowałaby ochronę zdrowia, organizowanie pracy społecznej, usługi socjalne zakładów 

pracy, gospodarkę komunalną, potrzeby mieszkaniowe, oświatę i wychowanie, turystykę 

i wypoczynek323. Koncepcja T. Kuty (włącznie z samym pojęciem usług) ze względu na jej 

atrakcyjność w odniesieniu do problematyki zakładu publicznego (usług publicznych) zostanie 

rozwinięta na dalszym etapie rozważań. 

 

 E. Knosala wskazywał, iż ratio koncepcji administracji świadczącej jest „względna 

obfitość dóbr będących w dyspozycji państwa”324. W sytuacjach kryzysu, gdy ilość dóbr ulega 

redukcji, stopień realizacji funkcji administracji świadczącej przez państwo również będzie 

podlegał modyfikacjom. Administracja staje się arbitrem wobec konkurujących ze sobą 

jednostek. Administracja świadcząca przekształca się wtedy w administrację rozdzielającą. 

Istotą administracji świadczącej będzie zaś udzielanie obywatelom pomocy socjalnej, 

organizowanie oraz utrzymanie urządzeń administracji publicznej. 

 

                                                           
320 F. Longchamps de Berier, Współczesne problemy podstawowych pojęć prawa administracyjnego, „Państwo 

i Prawo” 1966/6, s. 885. 
321 J. W. Ochmański, Administracja świadcząca. Kształtowanie się idei organizatorskiej funkcji państwa w Polsce 

Ludowej 1944-1989, Poznań 2006, s. 66. 
322 T. Kuta, Aspekty prawne działań administracji publicznej w organizowaniu usług, Wrocław 1969. 
323 T. Kuta, Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych i oświatowo-kulturalnych obywateli [w:] System prawa 

administracyjnego, t. IV, red. T. Rabska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1983, s. 110. 
324 E. Knosala, Pojęcie administracji świadczącej (…) s. 27. 
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 Odnośnie do zakresu przedmiotowego administracji świadczącej – niezależnie od próby 

T. Kuty wyliczenia obszarów życia społecznego, gdzie będziemy mieli do czynienia 

z administracją świadczącą, to przytoczyć należy pogląd E. Knosali, iż wyczerpujące 

określenie tego zakresu jest niemożliwe, a wręcz niepotrzebne325. Z Rybicki z kolei w ramach 

zakresu przedmiotowego administracji świadczącej wyróżnia tzw. „sferę działalności” 

technicznej”, lub też „organizowanie publicznych służb technicznych”. Do tej kategorii autor 

zalicza transport, łączność, zaopatrzenie w wodę, energię itp. Samo pojęcie administracji 

świadczącej rezerwuje wyłącznie dla sfery świadczenia usług o charakterze niematerialnym326. 

 

 J. Zimmermann podkreśla, że funkcję administracji świadczącej należy uznać za „(…) 

bardzo rozwiniętą w niektórych państwach, hołdujących zwłaszcza koncepcji państwa 

socjalnego”. Autor przez powyższą funkcję rozumie „(…) stosowanie różnych środków 

pomocy dla obywatela w sposób bezpośredni (zasiłki) lub pośredni, tworzenie urządzeń 

i instytucji potrzebnych obywatelowi (zakłady opieki zdrowotnej, szkoły, autostrady itp.)”327. 

 

 Zdaniem P. Dobosza istota administracji opiekuńczej i świadczącej (autor posługuje się 

oboma tymi terminami łącznie) obejmuje dwie płaszczyzny aktywności administracyjnej. 

Z jednej strony jest to „gotowość” państwa i jego administracji (podmiotów administrujących) 

do świadczeń opiekuńczych zarówno materialnych jak i niematerialnych, a także państwowy 

„monitoring edukacyjny” i pro-opiekuńczy społeczeństwa. Z jednej strony są to 

pozytywizowane normatywnie świadczenia państwa i jego najszerzej rozumianej administracji 

świadczącej, mające charakter bezpośredni i pośredni w zakresie materialnym i/lub 

niematerialnym, w obu przypadkach podejmowane w płaszczyźnie intertemporalnej 

ze zróżnicowanym natężeniem czasowym328. 

 Podzielić należy zapatrywania, iż w realiach drugiej dekady XXI wieku nie może ostać 

się liberalna wizja państwa – „stróża nocnego”, nieingerującego w procesy gospodarcze 

i społeczne, zgodnie z którą nie ma podstaw do ingerencji państwa w gospodarkę, gdyż 

                                                           
325Ibidem, s. 22. 
326 Z. Rybicki, A. Jaroszyński, Zasady funkcjonowania administracji u progu XXI wieku [w:] Z. Rybicki (red.), 

Administracja roku 2000, Warszawa 1977, s. 36. 
327 J. Zimmermann, Prawo administracyjne (…), s. 43.  
328 P. Dobosz, Administracja opiekuńczo-świadcząca (…), s. 10. 
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„gospodarujący obywatel zna najlepiej potrzeby rynku329. Dorobek nauk ekonomicznych 

XX wieku, przede wszystkim okres Wielkiego Kryzysu, zmodyfikowały spojrzenie na relacje 

państwo-obywatel; coraz większą rolę zaczęły odgrywać koncepcję interwencjonistyczne, 

rozwinięte przede wszystkim pod wpływem prac J.M. Keynesa, zgodnie z którym 

„makroekonomiczne oddziaływanie państwa na gospodarkę powinno mieć na celu uniknięcie 

problemów, które jeszcze się nie pojawiły”330. Idee te stały się bazą dla polityki New Dealu 

realizowanej w Stanach Zjednoczonych w latach 30. XX. wieku, z kolei wtedy rozwinięta 

koncepcja szeroko rozumianego interwencjonizmu państwowego stoi za ideą państwa 

socjalnego, opiekuńczego (welfare state). Wedle tych założeń państwu zostało przypisane 

zadanie troski o społeczeństwo, wyrażającej się nie tylko w kształtowaniu ram prawnych dla 

gospodarującego obywatela, ale też w dążeniu do społecznej sprawiedliwości w ramach 

gospodarki rynkowej, aż po przejmowanie przez państwo zadań społeczeństwa w zakresie 

produkcji dóbr materialnych. Praktycznym wymiarem idei państwa socjalnego jest nałożenie 

na państwo odpowiedzialności za socjalne położenie swoich obywateli i stworzenie gwarancji 

praw socjalnych331. Oczywiście idee te, z pewnymi wypaczeniami wynikającymi z differentia 

specifica ustroju socjalistycznego, znajdywały żyzny grunt w okresie 1945-1989 r., co 

znajdywało swoje odzwierciedlenie w dorobku doktryny prawa administracyjnego. 

 

 W końcu należy zwrócić uwagę również na wynikający z art. 20 Konstytucji model 

ustroju społeczno-gospodarczego Polski, mianowicie społeczną gospodarkę rynkową. Otóż 

w świetle powyższego artykułu „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności 

działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy 

partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.” 

Formułę społecznej gospodarki rynkowej postrzegać należy jako koncepcję gospodarczo-

polityczną, której idee przewodnie sformułował pod koniec lat 40. XX w. w RFN A. Müller-

Armack, kontynuator fryburskiej szkoły ordoliberalizmu332. Ordoliberalizm oparty jest na 

założeniu, że gospodarka nie może zostać pozostawiona sama sobie w jej klasycznej, liberalnej 

formule. Dostrzegając słabości systemu rynkowego ordoliberałowie zwrócili uwagę, że rynek 

                                                           
329 A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. I, Warszawa 1954, s. 9 i n., D. Ricardo, 

Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, Warszawa 1957, s. 89. 
330 J. M. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Warszawa 1956, s. 314 i n. 
331 H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski (red. nauk.), Prawo gospodarcze. Zagadnienia 

administracyjnoprawne, Warszawa 2017, s. 41. 
332 Zob. szerzej K. Kicior, M. Klamut, Społeczna gospodarka rynkowa – zasady jej funkcjonowania w ujęciu 

Waltera Euckena, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2008/10; H. Gronkiewicz-

Waltz, M. Wierzbowski (red. nauk), Prawo gospodarcze (…), s. 44. 
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jest wprawdzie instytucją niedoskonałą, lecz z drugiej strony nie jest możliwy do zastąpienia 

żadnym innym mechanizmem koordynacji zachowań jego uczestników. Gospodarka wymaga 

silnego państwa; ordoliberalizm zakładał w efekcie „uporządkowanie” zasad funkcjonowania 

gospodarki rynkowej przez określenie zadań państwa w gospodarce. Społeczna gospodarka 

rynkowa uzupełnia powyższą formułę – uznając niepodważalną wartość gospodarki rynkowej 

jako optymalnego mechanizmu koordynacji gospodarki, twórcy koncepcji społecznej 

gospodarki rynkowej zwrócili jednocześnie uwagę na konieczność stworzenia prawnych 

gwarancji sprawiedliwego podziału dóbr. Społeczna gospodarka rynkowa ma więc łączyć 

zasadę wolności na rynku z postulatem społecznej równości szans; wolny rynek ma 

gwarantować wzrost wydajności, socjalna działalność państwa powinna zapewnić możliwość 

godnego życia każdemu uczestnikowi rynku. Społeczna gospodarka rynkowa – nawiązując do 

chrześcijańskiej myśli społecznej – ma kłaść nacisk na podstawowe wartości jednostki, 

solidarność społeczną oraz subsydiarność państwa względem gospodarki. Ma być więc 

w efekcie „gospodarką rynkową w społecznych cuglach”333. 

 

 Zauważyć więc należy, że realizacja przez państwo szeroko rozumianej funkcji 

opiekuńczej, czy też zawężając to na obszar administracji publicznej: realizacja funkcji 

świadczącej przez administrację, ma podstawy nie tylko w rzeczywistości społeczno-

gospodarczej, ale też w zadeklarowanym przez ustrojodawcę modelu ustroju społeczno-

gospodarczego, mianowicie społecznej gospodarce rynkowej (oczywiście przy pełnym 

poszanowaniu zasady subsydiarności). 

 

 Konieczne jest zauważenie, iż w ramach realizacji przez administrację funkcji 

świadczącej oraz – w pewnym aspekcie – funkcji sterującej, możliwe jest posługiwanie się 

zarówno formami władczymi jak i niewładczymi. Słusznie podkreśla P. Chmielnicki, 

iż utrudnia to niekiedy rozgraniczenie administracji zaspokajającej potrzeby (świadczącej) oraz 

innych działań administracji (reglamentacja, planowanie). Niejednokrotnie administracja 

„reglamentacyjno-porządkowa” i administracja „świadcząca” będą posługiwać się tymi 

samymi formami działania (np. w drodze aktu administracyjnego) do realizacji swoich działań. 

                                                           
333Ibidem; H. F. Zacher, Soziale Marktwirtschaft [w:] Zukunftsprobleme der Sozialen Markwirtschaft, Kolonia 

1981, s. 817; szerzej na temat ordoliberalizmu i społecznej gospodarki rynkowej: T. Włudyka, Ordoliberalizm 

i społeczna gospodarka rynkowa w Niemczech, Warszawa 2013; Idem, Model społecznej gospodarki rynkowej 

a transformacja ustrojowa polskiej gospodarki: analiza prawnoporównawcza, Kraków 2002. 
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Zaspokojenie jakiejś potrzeby jednostki może być determinowane spełnienie jakiegoś nakazu, 

mogą być także i takie sytuacje, gdy to samo zadanie może być zrealizowane albo za pomocą 

działań ze sfery reglamentacyjno-porządkowej, albo za pomocą działań ze sfery świadczącej334. 

Zgodzić się należy więc z tezą, że „dla urzeczywistnienia celów i zadań administracji 

świadczącej możliwe jest w pewnym niedominującym zakresie stosowanie atrybutów 

władztwa administracyjnego. W tym przypadku środek władztwa administracyjnego staje się 

narzędziem urzeczywistniania/realizacji zadań administracji opiekuńczo-świadczącej. Co 

więcej, działania władcze mogą mieć wymiar paralelny prawnie do celów i zadań administracji 

opiekuńczo-świadczącej, mając wobec nich subsydiarny charakter lub stanowiąc warunek sine 

qua non ich skutecznej realizacji.”335 Dlatego też administracja świadcząca nie powinna być 

przeciwstawiana administracji władczej. Brak antagonistycznego, normatywnego ich 

ujmowania wynika z tego, że w określonych stanach faktycznych i z uwagi na treść normy 

prawnej, następuje ich wzajemne koherentne przenikanie336. Celem przykładu - decyzja 

administracyjna przyznająca świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” 

będzie władczą formą działania, podjętą oczywiście w ramach funkcji świadczącej 

administracji publicznej oraz równocześnie funkcji sterującej; gdyż program ten jest elementem 

określonej polityki socjalnej, pro-rodzinnej i ma charakter stymulacyjny, poprzez zachęcenie 

społeczeństwa do posiadania większej liczby dzieci i w konsekwencji zwiększenie poziomu 

dzietności. Generalnie jednak zapewnienie jednostce przez administrację publiczną 

określonych świadczeń publicznych lub też innych korzyści o charakterze publicznych, które 

mieści się w ramach realizacji zadań państwa, będzie podejmowana w ramach działań 

niewładczych (administracji niewładczej, gestii). Natomiast sam fakt – przykładowo – 

technicznej wypłaty określonego świadczenia pieniężnego czy też realizacji świadczenia 

rzeczowego, będzie czynnością działaniem stricte faktycznym. Z powyższych względów za 

częściowo słuszną należy uznać konstatację H. Spasowskiej-Czarny, iż stosunki prawne 

łączące administrację świadczącą i obywateli nie są ściśle uregulowane przez przepisy prawa, 

często ich podstawę prawną stanowią ogólne normy zadaniowe lub kompetencyjne337. Teza jest 

oczywiście słuszna w przypadku działań faktycznych administracji, tam wystarczająca jest 

najogólniej określona, podstawa prawna dozwalająca na podjęcie określonych działań w danym 

obszarze w postaci normy zadaniowej lub kompetencyjnej, natomiast w przypadku działań 

                                                           
334 P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (…), s. 23. 
335 P. Dobosz, Administracja opiekuńczo-świadcząca (…), s. 14. 
336Ibidem. 
337 H. Spasowska, Administracja świadcząca (…), s. 223. 
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prawnych (zarówno władczych i niewładczych), ta podstawa prawna powinna być ściśle 

określona. 

 

 Celem administracji świadczącej będzie więc świadczenie przez administrację (lub 

podmioty przez nią upoważnione) usług zaspokajających indywidualne lub zbiorowe potrzeby 

człowieka, za pomocą publicznych sposobów i metod, w sposób ciągły i zorganizowany338. 

Ciągłość, trwałość, zorganizowanie jako założenie świadczenia usług w ramach administracji 

świadczącej, podyktowane jest koniecznością zagwarantowania rzeczywistego zaspokajania 

teraźniejszych i przyszłych potrzeb (stąd też P. Dobosz wskazywał na „płaszczyznę 

intertemporalną ze zróżnicowanym natężeniem czasowym”). Dynamizm procesów społeczno-

gospodarczych, zmienność otaczającej nas rzeczywistości, wymaga nieustannej reakcji 

administracji publicznej; dlatego też jej zadania nie są stałe339. 

 

 Z powyższą refleksją należy się zgodzić. Rozwój cywilizacyjny, zmiany polityczne 

(ustrojowe) i powiązana z nimi ewolucja procesów społecznych i gospodarczych, nie pozostaje 

bez wpływu na zadania państwa, zmniejszenie/zwiększenie jego roli, w zależności od 

funkcjonującego aktualnie modelu relacji państwo-gospodarka. Stąd też próba pozytywnego 

wymienienia obszarów aktywności państwa w ramach realizacji funkcji administracji 

świadczącej zawsze będzie skazana na porażkę – nie da się enumeratywnie wskazać wszystkich 

dziedzin życia społecznego, gdzie mamy do czynienia ze „sterowaniem” przez państwo 

procesami społecznymi i gospodarczymi (w każdym razie jest to niezwykle trudne), kwestia ta 

– jak już zostało wskazane – w zależności od obowiązującego paradygmatu będzie podlegać 

nieustannym modyfikacjom. Zgodzić się więc należy z twierdzeniem E. Knossali, 

iż wyodrębnienie w sposób wyczerpujący zakresu przedmiotowego administracji świadczącej 

jest niemożliwe, a wręcz niepotrzebne, gdyż w sposób naturalny zawęzi rozumienie tego 

pojęcia. Zauważyć należy, że dokonane przez T. Kutę wyliczenie obszarów aktywności 

państwa w ramach administracji świadczącej datowane jest na 1983 r., przeprowadzone zostało 

w zupełnie odmiennych realiach systemu gospodarczego, tj. w okresie socjalizmu. O ile 

w pewnym zakresie przetrwało ono próbę czasu, mianowicie co do obszaru ochrony zdrowia, 

                                                           
338 J. Posłuszny, Ewolucja administracji świadczącej – studium administracyjnoprawne, Rzeszów-Przemyśl 2004, 

s. 75., zob. J. Płoskonka (red.), Polska administracja publiczna po reformie. Ustrój, kompetencje, Warszawa 1999, 

s. 17. 
339 J. Posłuszny, Ewolucja administracji świadczącej (…), s. 80, H. Spaskowska, Administracja świadcząca (…), 

s. 224. 
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oświaty i wychowania, o tyle stwierdzić należy, że potrzeby mieszkaniowe społeczeństwa, 

potrzeby związane z turystyką i wypoczynkiem, kwestie, które T. Kuta określił jako 

„organizowanie prac społecznych”, „usługi socjalne zakładów pracy”, zaspokajane są 

w zdecydowanej większości na gruncie prywatnoprawnym, bez udziału administracji 

publicznej lub też z jej zminimalizowaną obecnością zważywszy na zasadę pomocniczości.  

 

 Rozważania te prowadzą nas do kolejnej tezy, która została już zasygnalizowana 

poprzez stwierdzenie, iż celem administracji świadczącej jest świadczenie usług przez samą 

administrację publiczną lub też przez podmioty przez nią upoważnione. Na przestrzeni lat część 

zadań państwa znika, pojawiają się też zadania nowe, jednakże istotne jest, że mogą być one 

realizowane przy partycypacji podmiotów niewchodzących w skład administracji publicznej – 

wespół z organami administracji lub też całkowicie samodzielnie (w ramach realizacji tzw. 

prywatyzacji zadań publicznych340.) Wśród cech administracji świadczącej wyróżnia się m.in. 

konkurencyjność pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi, związaną z możliwością 

i potrzebą powierzenia wykonywania zadań podmiotom niepublicznym, co stanowi rzadkość 

w funkcji reglamentacyjno-porządkowej341 oraz rywalizację w dostępie do świadczonych 

usług342. Urynkowienie usług publicznych, powiększenie udziału prywatnych środków 

finansowych w wykonywaniu zadań państwa, finansowa partycypacja obywateli w kosztach 

usług publicznych, miałyby być remedium na zjawisko określane mianem „kryzysu 

administracji świadczącej”. Kryzys ten jest związany z rosnącą dysharmonią w relacji między 

współczesnym państwem a obywatelami, rosnącym niezadowoleniem społecznym 

z działalności administracji świadczącej, rozdźwiękiem między zakresem zadań nałożonych na 

administrację a zadaniami rzeczywiście wykonywanymi, dysonansem między postawami 

roszczeniowymi wobec państwa, ogromną ilością odbiorców usług administracji publicznej, 

a niewystarczającymi środkami finansowymi, materialnymi i kadrowymi, służącymi 

wykonywaniu tychże usług343. Podejście to najlepiej oddaje twierdzenie A. Błasia, iż „potrzeby 

                                                           
340 Powyższe zagadnienie zostanie przedstawione na dalszym etapie rozważań. 
341 J. Posłuszny, Ewolucja administracji świadczącej (…), s. 79, H. Spasowska, Administracja świadcząca (…), 

s. 224. 
342 E. Knosala, Pojęcie administracji (…), s. 27. Problem rywalizacji w dostępie do usług/dóbr związany jest 

z postulatem zapewnienia równego do nich dostępu, jednakże z uwagi na brak odpowiednich procedur i luźne 

dookreślenie prawne procesu świadczenia usług, jest do problematyczne; zob. J. Posłuszny, Ewolucja 

administracji świadczącej (…), s. 79. 
343 Zob. J. Posłuszny, O nowej koncepcji administracji świadczącej [w:] Aktualne problemy administracji i prawa 

administracyjnego, Przemyśl-Rzeszów 2003, s. 296 i n. 
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ludzi najlepiej przekazuje wolny rynek”344. Konkludując powyższe rozważania można jednak 

generalnie stwierdzić w ślad za I. Lipowicz, że administracja świadcząca stała się współcześnie 

skutecznym środkiem sterowania zachowaniami społecznymi345. 

 

2.5. Świadczenie usług publicznych jako przedmiot działalności zakładów 

publicznych. Rozpiętość zakresu przedmiotowego działalności zakładów.346 

 

 Przeprowadzone do tej pory rozważania prowadzą do wniosku, który lapidarnie można 

ująć w następujący sposób: przedmiotem działalności zakładów w obrębie administracji 

świadczącej jest świadczenie usług publicznych. W tym miejscu tezę tę należy pogłębić. 

 

Jak już zostało zasygnalizowane na wcześniejszym etapie rozważań, jedną z funkcji 

administracji publicznej jest funkcja administracji świadczącej oraz funkcja sterująca; zgodnie 

z wskazaniem J. Posłusznego, istotą administracji świadczącej jest świadczenie przez 

administrację lub upoważnione przez tę administrację podmioty usług zaspokajających 

indywidualne lub zbiorowe potrzeby jednostek, przy pomocy środków publicznoprawnych 

(choć wskazać należy, że dopuszczalne jest również stosowanie metod i sposobów 

prywatnoprawnych, co zostanie rozwinięte w dalszej części pracy), w sposób zorganizowany 

i ciągły. Funkcja administracji świadczącej (nazywanej przez T. Kutę „administracją 

usługową”) jest realizowana w dużym stopniu poprzez działalność zakładów publicznych; 

wedle przyjętego w niniejszej sprawie ujęcia, nawiązującego do poglądów B. Wasiutyńskiego, 

iż celem jest realizacja usług publicznych. Stąd też konieczne w tym miejscu jest szersze 

przybliżenie pojęcia „usług”, „usług publicznych” oraz odniesienie tych terminów do 

działalności zakładów. 

 

 Samo pojęcie usług ma charakter wielowymiarowy; można je rozpatrywać jako 

kategorię ekonomiczną, można je badać jako zjawisko prawne, usługi mogą być kwalifikowane 

                                                           
344 A. Błaś, Granice prywatyzacji zadań publicznych w państwie prawa [w:] S. Michałowski (red.), Samorząd 

terytorialny III Rzeczpospolitej. Dziesięć lat doświadczeń, Lublin 2002, s. 304. 
345 I. Lipowicz [w:] Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, Prawo administracyjne (…), s. 44. 
346 Rozważania w tym podrozdziale będą oparte w znacznej części o wzmiankowaną już monografię T. Kuty 

Aspekty prawne działań administracji publicznej w organizowaniu usług. 
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również w aspekcie socjologicznym, politycznym itd.347  Podkreśla się, że termin ten jest 

wyjątkowo nieprecyzyjny, brak jego definicji legalnej, doktrynalnej, również wśród 

przedstawicieli nauki ekonomii nie ma zgodności poglądów odnośnie do pojęcia „usług”348.  

Dokonując przeglądu definicji tego pojęcia – jako usługi określano „działalność służącą do 

zaspokojenia potrzeb ludzkich, która nie znajduje żadnego ucieleśnienia w nowych dobrach 

materialnych”349. W. Krzyżanowski wskazywał, iż „wytwarzanie usług jest pewną czynnością, 

pewnym działaniem, dzięki któremu zmniejsza się stan nienasycenia pewnych potrzeb 

u odbiorców tych usług (…) Istota ich polega na wydatkowaniu pewnej ilości pracy, pewnego 

efektu, zaspokajającego potrzeby spożywcy”350. O. Lange z kolei nazywał usługami „wszelkie 

czynności, związane bezpośrednio lub pośrednio (np. przy rozdziale produktów) 

z zaspokajaniem potrzeb ludzkich, ale niesłużące bezpośrednio do wytwarzania 

przedmiotów”351. E. Lipiński jako sferę usług rozumiał zaspokajanie materialnych 

i kulturalnych potrzeb ludzkich; autor ten podzielił usługi na trzy grupy. Do pierwszej z nich 

(sfery „obsługi nabywcy”, tj. nabywcy dóbr konsumpcyjnych) zaliczył usługi w zakresie 

sprzedaży, transportu, opakowania, remontu oraz utrzymania w stanie funkcjonowania 

przedmiotów i urządzeń przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb lub na cele produkcji. Usługi 

drugiej grupy dotyczą zaspokajania potrzeb człowieka jako osoby prywatnej, mieszczą się 

w zakresie elementarnych potrzeb związanych z wyżywieniem, ubraniem, mieszkaniem; była 

to sfera usług „obsługi osobistej”. Trzecią grupę tworzyły usługi, których celem jest 

zaspokajanie potrzeb wyższego rzędu – potrzeb kulturalnych, wspólnotowych (np. udział 

w widowiskach sportowych), organizowania wypoczynku itp. Była to sfera usług „obsługi 

osobowości”352. 

 

 T. Kuta poprzez usługi rozumiał rozmaite korzyści (materialne lub niematerialne), które 

administracja daje na rzecz ogółu, czy to w postaci bezpośredniej (świadczenia usług), czy też 

pośrednio poprzez stwarzanie warunków do świadczenia usług (działania organizujące), przy 

czym wyłączona jest produkcja dóbr (towarów)353. Na rodzaj usług i rozmiar ich świadczeń ma 

wpływ nie tyle sama administracja, co panujące w danym czasie i w danym społeczeństwie 

                                                           
347 T. Kuta, Aspekty prawne (…), s. 24. 
348 Z. Czarnik, J. Posłuszny, Rozdział VII. Zakład publiczny (…), s. 439. 
349 J. Zagórski, Mała encyklopedia ekonomiczna, hasło: Usługi, Warszawa 1961, s. 704. 
350 W. Krzyżanowski, Teoria produkcji usług, „Ekonomista” 1947, nr 3-4, s. 75-76. 
351 O. Lange, Ekonomia polityczna, wyd. 2, Warszawa 1961, t. I, s. 17. 
352Usługi i ich rola społeczno-ekonomiczna, praca zbiorowa, Warszawa 1965, s. 24-34. 
353 T. Kuta, Aspekty prawne (…), s. 27. 
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warunki gospodarcze i polityczne oraz rozwój cywilizacji. Administracja ma pełnić rolę (jak 

obrazowo wskazał autor) „woltomierza”: „(…) jeśli buduje się nowe osiedle, administracja nie 

może nie interesować się budową sklepów i ich zaopatrzeniem czy budową przedszkoli itp. 

Potrzeby rodzą się niejako same, a o ich zaspokajanie winna troszczyć się administracja”354. 

Dalszym kryterium, które określa administracyjnoprawną istotę usług, jest dwustronność 

stosunków, wynikających ze świadczenia usług i zdanie się jednostki na ciągłość, trwałość 

owych stosunków świadczenia. Cecha ciągłości (trwałości) stosunków oznacza, że ludzie mają 

pewność co do tego, że ich teraźniejsze i przyszłe potrzeby będą zaspokajane przez 

administrację (gdyż poddają się jej ufnością), z drugiej zaś strony owa cecha oznacza, że usługi 

są ujęte w ramy planowej działalności administracji, a ich realizacja stanowi jej stałą troskę355. 

Doprecyzowanie pojęcia usług jest dokonywane również poprzez wyeliminowanie z obszaru 

badawczego instytucji, które są jedynie do nich podobne. Wedle tego ujęcia w zakres usług nie 

wchodzi opieka społeczna, gdyż usługi mogą być świadczone każdemu, nie tylko osobom 

żyjącym w niedostatku, nie są usługami również jednostronne świadczenia realizowane 

w ramach tzw. policji administracyjnej, również usługi sądu są wyłączone z zakresu tego 

pojęcia, gdyż zadaniem sądu jest ochrona prawa i zwalczanie bezprawia, toteż uznanie go za 

instytucję usługową byłoby zdaniem T. Kuty uproszczeniem zbyt daleko idącym356. Autor ten 

przez działania organizujące usługi rozumie działania administracji publicznej, stwarzające 

warunki do zaspokajania potrzeb ogółu, mianowicie działania w formach czynności prawnych 

(prawa administracyjnego i cywilnego) oraz czynności faktycznych, zespolone w pewną ciągłą 

całość357. Działania organizujące nie są bowiem czynnościami jednorodzajowymi 

i jednorazowymi, niezależnymi od siebie; mają one charakter planowy, celowy i ciągły, 

podejmowane są przez organy administracji państwowej, jak również przez organizacje 

społeczne, spółdzielcze i inne instytucje spoza aparatu administracji państwowej – dla 

zaspokojenia potrzeb „bytowych ogółu”. Z kolei jako „świadczenie usług” należałoby rozumieć 

czynności zindywidualizowane, tak co do przedmiotu usług jak i co do osób z nich 

korzystających. Czynności te są powszechne, tj. dostępne są (z niewielkimi wyjątkami) 

każdemu, kto chce z nich korzystać. Świadczenie poszczególnej usługi opiera się zwykle na 

czynności prawnej, którą jest umowa lub akt administracyjny. W oparciu o określoną czynność 

prawną (nazywaną przez T. Kutę „dopuszczeniem do świadczenia”) następuje dopiero 

                                                           
354Ibidem, s. 28; autor odnosi się w tym miejscu do przedstawionego wcześniej pojęcia administracji świadczącej.  
355Ibidem, s. 29. 
356Ibidem. 
357Ibidem. 
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faktyczne ich świadczenie, tj. wykonywanie pewnego zespołu różnorakich czynności 

operatywno-fachowych358. 

 

 Zauważyć należy więc, że definicja T. Kuty ma charakter pozytywny, odchodzi od 

dyskusji nad problemem bezpośredniego rezultatu usługi, skoro administracja może świadczyć 

„rozmaitego rodzaju korzyści” również pośrednio, poprzez stwarzanie warunków do ich 

świadczenia, do rezultatów świadczenia usług włączono również wytworzenie dóbr 

o charakterze materialnym359. 

 

 M. Wierzbowski z kolei zrywa z odniesieniem do dorobku nauk ekonomicznych, jego 

ujęcie pojęcia usług ma charakter stricte potoczny. Usługami są więc czynności polegające na 

wykonywaniu wyrobu na indywidualne zamówienie, naprawie, montażu i konserwacji 

wyrobów oraz inne, podobne rodzaje działalności360.  

 

Inni autorzy z kolei bardzo szeroko traktują pojęcie usług, tj. rozumieją przez nie 

wszelkie działania administracji publicznych, które przyjmują charakter świadczeń, np. 

A. Monarcha-Matlak pojęciem usług obejmuje wszystkie zadania własne samorządu 

województwa361. Część przedstawicieli doktryny jednak stanowczo się sprzeciwia tego typu 

ujęciu, dokonując dystynkcji między zadaniami publicznymi a usługami publicznymi. Na takim 

stanowisku stoją A. Błaś i A. Habuda. Pierwszy autor podnosi, że usługi to kategoria bardziej 

ekonomiczna, niż prawnicza, w zakresie kwalifikacji prawnej zaś jest to kategoria prawa 

prywatnego. Usługa publiczna nie ma podstawowych cech zadania publicznego: nie oznacza 

obowiązku prawnego nieprzerwanego świadczenia, zagwarantowania nieodpłatnie 

powszechnego dostępu. Te cechy bowiem mają zadania publiczne, realizowane przez państwo 

i samorząd terytorialny. Zarówno jednak zadania publiczne, jak i usługi publiczne, mają jedną 

wspólną cechę – służą zaspokajaniu zbiorowych potrzeb obywateli. Zadania publiczne z chwilą 

                                                           
358Ibidem, s. 32. 
359 P. Chmielnicki, Świadczenie usług przez samorząd terytorialny w Polsce. Zagadnienia ustrojowoprawne, 

Warszawa 2005, s. 27. 
360 M. Wierzbowski, Administracyjnoprawne aspekty świadczenia usług, AUWr CXLIII, Wrocław 1985, s. 341 i 

n. 
361 A. Monarcha-Matlak, Samorząd województwa [w:] J. Ciapała i M. Ofiarska (red.): Zarys prawa samorządu 

terytorialnego, Poznań 2001, s. 132-134. 
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powierzenia ich podmiotom prywatnym stają się usługami publicznymi362. A Habuda 

podkreśla, że samorząd terytorialny nie został stworzony dla świadczenia usług, wśród 

klasycznych założeń samorządu terytorialnego brak słów o usługach i klientach. Zadania 

publiczne charakteryzują się tym, iż nie są odpłatne, samorząd terytorialny nie pobiera opłat za 

to, że wykonuje zadania publiczne. Usługi są pojęciem ekonomicznym, niemającym nic 

wspólnego ze strukturą prawną zadania publicznego, obowiązku prawnego czy kompetencji. 

Samorząd terytorialny nie świadczy usług komunalnych, ale realizuje zadania z zakresu 

gospodarki komunalnej. Usługi komunalne to zadania z zakresu gospodarki komunalnej 

przejęte przez podmioty prywatne363. 

 

Poglądy te należy – w ślad za P. Chmielnickim364 dość stanowczo odrzucić, gdyż nie 

przystają do rzeczywistości. Wydaje się nieracjonalne traktowanie jednego działania raz jako 

zadania publicznego, raz jako usługi, w zależności tylko od tego, jaki podmiot je podejmuje. 

Nie jest żadną z determinant definicyjnych pojęcia usługi rodzaj podmiotu ją wykonującego. 

Podobnie ocenić należy wskazane przez obu autorów rozróżnienie, iż usługa ma charakter 

odpłatny, realizacja zadania publicznego zaś nie. Istnieje przecież bardzo szerokie spektrum 

zadań publicznych, których wykonywanie wiąże się z pobieraniem określonych opłat 

(z zakresu chociażby edukacji, służby zdrowia, kultury, gospodarki odpadami, transportu 

zbiorowego itp.), nawet jeśli koszt usługi nie zostanie pokryty bezpośrednio przez odbiorcę 

końcowego, lecz z określonego typu dotacji publicznej365. 

 

P. Chmielnicki wskazuje, że usługa to działalność ludzka, której rezultatem jest 

zaspokojenie potrzeby określonej najczęściej przez indywidualne cechy odbiorcy, przy czym 

rezultat wykonania usługi nie polega na wytworzeniu dobra materialnego. Dobro niematerialne, 

będące efektem zaspokojenia potrzeby skorzystania z usługi jest z reguły dobrem, z którego 

korzysta się indywidualnie. Autor ten podkreśla, że wprowadzone przez T. Kutę pojęcie 

„administracji usługowej” jest szersze, gdyż obejmuje również etap pierwotny wobec samego 

procesu świadczenia usług, tj. działania organizujące ich świadczenie. Z tych względów też 

świadczenie usług przez administrację nie stanowi całości, ale istotną część funkcji 

                                                           
362 A. Błaś, Prywatyzacja zadań samorządu terytorialnego [w:] A. Błaś (red.), Studia nad samorządem 

terytorialnym, Kolonia Limited 2002, s. 354-355, 374. 
363 A. Habuda, Prywatyzacja usług komunalnych [w:] A. Błaś, Studia nad samorządem terytorialnym (…), s. 383. 
364 P. Chmielnicki, Świadczenie usług (…), s. 28-29. 
365Ibidem, s. 29. 
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administracji polegającej na zaspokajaniu potrzeb za pomocą działalności ludzkiej. 

Przedmiotem usług świadczonych przez administrację jest szczególnie realizacja tych dóbr, 

które muszą być dostarczane w sposób nieprzerwany, niezależnie od okoliczności, 

jednocześnie nie oznacza to, że administracja świadczy tylko te usługi, którymi nie są 

zainteresowane podmioty, których działalność jest nakierowana na osiągnięcie konkretnego 

wyniku ekonomicznego. Większość usług mogłaby być świadczona również przez podmioty 

nienależące do systemu administracji publicznej. Autor ten ostatecznie definiuje świadczenie 

usług przez administrację jako istotą część jednej z jej funkcji, tj. administracji świadczącej, 

polegającej na ciągłym i nieograniczonym w czasie zaspokajaniu potrzeb za pomocą 

działalności ludzkiej, której rezultatem jest zaspokojenie potrzeby określonej najczęściej przez 

indywidualne cechy odbiory, przy czym bezpośredni rezultat wykonania usługi nie polega na 

wytworzeniu dobra materialnego366. 

 

 Konkludując ten etap rozważań – przez usługę należy rozumieć zaspokajanie potrzeb 

o charakterze materialnym i niematerialnym, w wyniku czego nie powstaje żadne nowe dobro 

(towar, artefakt) o charakterze materialnym. Tego typu definicja jest zbieżna 

z dotychczasowym doktrynalnym (zarówno prawnym, jak i ekonomicznym) rozumieniem tego 

terminu, jak i znajduje odzwierciedlenie w prawie pozytywnym – wskazać należy chociażby 

na art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług367, a także 

art. 2 pkt 10) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych368. Usługi mogą 

dotyczyć przede wszystkim dóbr o charakterze konsumpcyjnym; proces ich świadczenia lub 

też konsekwencje nienależytego ich świadczenia są regulowane przede wszystkim przez normy 

prywatnoprawne w drodze umowy, z poszanowaniem regulacji prawa konsumenckiego, 

kwestii ochrony konkurencji i konsumentów. Z punktu widzenia prawa administracyjnego 

i administracji świadczącej zwłaszcza, najistotniejsze są grupy usług określone przez 

E. Lipińskiego mianem „obsługi osobistej” (elementarne, podstawowe potrzeby bytowe) oraz 

„obsługi osobowości”, tj. potrzeb wyższego rzędu.  

                                                           
366Ibidem, s. 38-39. 
367 Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, tekst jedn. ze zm..; zgodnie z ww. artykułem „Przez świadczenie usług, o którym 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7”. 
368 Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, tekst jedn. ze zm.; zgodnie podaną we ww. artykule definicją usług, należy przez 

nie rozumieć „wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy”. 
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Świadczenie usług przez administrację publiczną będzie więc ciągłym 

i nieograniczonym w czasie procesem, polegającym na zaspokajaniu indywidualnych potrzeb 

zarówno o charakterze materialnym jak i niematerialnym (potrzebą materialną będzie 

przykładowo dostarczenie wody lub też wywóz nieczystości, potrzebą niematerialną zaś rozwój 

naukowy, kulturalny), uzależnionych od cech osobistych. Proces świadczenia usług będzie miał 

charakter zbiorowy, gdyż będzie dotyczył bliżej niekreślonej grupy osób – vide świadczenie 

usług z zakresu edukacji publicznej, transportu zbiorowego, organizacji działalności 

kulturalnej, zaopatrzenia w wodę itp. Jego efektem nie będzie powstanie żadnego dobra 

o charakterze materialnym, tj. wyodrębnionej z przyrody rzeczy. Świadczenie usług jest 

jednym z dwóch głównych elementów funkcji administracji świadczącej (usługowej), obok 

wszelkich działań o charakterze prawnym i faktycznym, polegających na zorganizowania 

procesu świadczenia usług. Co do relacji między pojęciem zadania publicznego a usługi 

publicznej – jakkolwiek nie można postawić między tymi terminami znaku równości, o tyle nie 

wolno ich też sobie całkowicie przeciwstawiać. Jeśli proces świadczenia konkretnej usługi 

będzie wpisywał się w realizację określonego przez ustawodawcę zadania publicznego, 

będziemy mieli do czynienia z usługą publiczną. Z tej perspektywy więc zadanie publiczne 

będzie pojęciem szerszym. Istnieją zadania państwa, których obowiązek realizacji nie jest 

związany z żadnym procesem świadczenia usług na rzecz indywidualnych podmiotów, poprzez 

zaspokajanie ich potrzeb – np. zadania z zakresu organizacji wyboru i referendów, wymiaru 

sprawiedliwości, ale również część zadań własnych gminy – np. wspieranie i upowszechnianie 

idei samorządowej, promocja gminy, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi 

innych państw. Istnieje również część zadań, odnośnie do których określanie ich mianem usług 

publicznych może być sporne ze względu chociażby na ich charakter i społeczny odbiór, np. 

zadania z zakresu utrzymania cmentarzy gminnych369. Z pewnością jednak nie należy 

dokonywać rozróżnienia między oboma tymi pojęciami poprzez wskazywanie, iż usługi są 

świadczone przez podmioty prywatne oraz mają charakter odpłatny, zadania publiczne zaś są 

realizowane nieodpłatnie przez podmioty publiczne, gdyż całkowicie odstaje to od 

rzeczywistości zarówno społecznej, jak i normatywnej. 

 

 Wracając do typologii E. Lipińskiego – administracją usługową będzie więc 

bezpośrednie świadczenie przez administrację publiczną usług „obsługi osobistej” oraz 

                                                           
369 Zob. art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2018 r., poz. 994, tekst jedn. ze 

zm. 
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„obsługi osobowości” (co należy uznać za formę realizacji zadań publicznych) lub też 

zapewnianie przez nią możliwości świadczenia tego rodzaju usług przez inne podmioty, 

niewchodzące w skład administracji państwowej. „Obsługa osobista” wiąże się najczęściej 

z pojęciem „usług użyteczności publicznej”, które to pojęcie na gruncie art. 4 ustawy z dnia 

20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej370 są określane jako „usługi powszechnie dostępne 

(czyli mające charakter niewykluczalny albo też gwarantowane wszystkim osobom przepisami 

prawa), zaspokajające w sposób bieżący i nieprzerwany szczególne i kwalifikowane potrzeby 

ludności, tj. potrzeby o charakterze użyteczności publicznej (a więc potrzeby elementarne, 

absolutne, podstawowe i występujące powszechnie)”371. Usługi „obsługi osobowości” będą 

więc z pewnością wykraczały poza sferę użyteczności publicznej. 

 

 W tym miejscu ponowić należy tezę, iż nie jest właściwe pozytywne wyliczanie 

obszarów aktywności państwa w ramach realizacji funkcji administracji świadczącej, gdzie 

administracja publiczna bezpośrednio świadczy usługi publiczne lub też zapewnia możliwość 

ich świadczenia, gdyż spowodowuje to jedynie zawężenie rozumienia pojęcia administracji 

świadczącej i usług publicznych, a tego typu wyliczenie (choćby przykładowe) może nie 

przetrwać próby czasu. 

 

 Przenosząc te rozważania na grunt problematyki zakładów publicznych – T. Kuta 

określał zakład jako swoisty pod względem prawnym podmiot świadczenia usług372. Autor ten 

– w ślad za J. Starościakiem – przyjmował, że zakład jest jedną z prawnych form decentralizacji 

administracji, której istotny sens tkwi w tym, że część majątku narodowego zostaje wydzielona 

odpowiednim aktem normatywnym i oddana utworzonym w tym celu organom we względnie 

samodzielny zarząd. Podstawowym celem zakładu jest bezpośrednie świadczenie usług dla 

ludności. Dla zakładu nie jest istotną cechą osobowość prawna373. 

 

 T. Kuta podnosi, że nie istnieje żadna reguła, zgodnie z którą zakłady miałyby 

świadczyć usługi określonego rodzaju, choć generalnie można wskazać, iż zakłady świadczą 

                                                           
370 Dz. U. z 2017 r., poz. 827, tekst jedn. ze zm. 
371 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 16 grudnia 2009 r., NP/II/0911/295/362/09, Legalis 

nr 269839. 
372 T. Kuta, Aspekty prawne (…), s. 36. 
373Ibidem, s. 37. 
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w większości usługi drugiej grupy (tj. „obsługi osobistej” człowieka), a zwłaszcza usługi 

w zakresie zdrowia i praw socjalnych, a także świadczą one niektóre rodzaje usług trzeciej 

grupy („obsługi osobowości”) – np. muzea, biblioteki itp.374 W niektórych typach zakładu 

faktyczne rozpoczęcie korzystania z usług jest uzależnione od wcześniejszego dopuszczenia do 

korzystania z nich, w innych natomiast świadczenie usług jest dostępne szerokiemu ogółowi, 

dopuszczenie nie jest stosowane ani potrzebne (np. szkoły podstawowe, muzea, biblioteki 

publiczne). Konieczne warunki dopuszczenia do korzystania z usług zakładu są zazwyczaj 

określone generalnie i odnoszą się do ograniczonego, ściśle oznaczonego kręgu osób. 

Dopuszczenie odbywa się w dwóch formach prawnych: w formie aktu administracyjnego 

i w formie umowy, przy czym obie te formy mają „różne kształty i odcienie prawne”375. 

Większość aktów administracyjnych jako formy dopuszczenia do korzystania z zakładów, ma 

charakter aktów uprawniających (korzystający z usług zakładu odnosi jakąś korzyść), część 

z nich ma charakter władczo-zobowiązujący („dopuszczenie” do korzystania z usług zakładu 

dla leczenia alkoholików), w przypadkach np. chorób zakaźnych „dopuszczenie” do 

korzystania z usług zakładu, tj. szpitala zakaźnego, odbywa się poprzez przymus policyjny376. 

Zawiązany przez akt stosunek administracyjnoprawny między zakładem a jego użytkownikiem 

trwa potem przez czas korzystania z usług zakładu. Jego treść jest kształtowana przez przepisy 

regulaminu lub też statutu zakładu. Stan prawny „trwania” w korzystaniu z usług zakładu 

odnosi się również do tych zakładów, odnośnie do których nie ma zastosowania forma 

dopuszczenia. Sposób korzystania z zakładu opiera się na zasadzie nieodpłatności, jak 

w przypadku szkoły wyższej albo (co jest rzadsze) na zasadzie pełnej lub częściowej 

odpłatności377. 

 

 B. Dolnicki z kolei wskazuje, iż zakłady są powołane do świadczenia usług na rzecz 

społeczeństwa. Jest to też istota administracji świadczącej; w sytuacji, w której określone 

potrzeby społeczne nie są należycie zaspokajane, społeczeństwo bądź jego reprezentanci mogą 

domagać się utworzenia konkretnego zakładu administracyjnego i ewentualnie partycypować 

w procesie jego tworzenia378. Na problematykę warunków korzystania przez obywateli z usług 

                                                           
374Ibidem. 
375Ibidem, s. 38; autor wskazuje, iż np. dopuszczenie do korzystania z usług szkoły wyższej jest uwarunkowane 

posiadaniem świadectwa dojrzałości, przejściem postępowania kwalifikacyjnego i odbywa się w formie decyzji 

komisji przyjęć. 
376Ibidem. 
377Ibidem, s. 38-39. 
378 B. Dolnicki, Rola zakładów administracyjnych w zaspokajaniu potrzeb socjalno-bytowych obywateli [w:] 

K. Podgórski, Regulacja prawna (…), s. 51-52. 
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zakładu składają się dwie grupy zagadnień – prawa obywateli do korzystania z usług zakładu 

oraz sytuacji prawnej osób już dopuszczonych do tych usług. Przez prawo obywateli do 

korzystania z usług zakładów należy rozumieć kwestię dostępności poszczególnych zakładów 

dla osób nie będących jeszcze jego użytkownikami. Kwestia ta generalnie wynika 

z obowiązującego ustawodawstwa; kształtuje ono uprawnienia do korzystania z usług zakładu 

jako prawo podmiotowe obywateli, prawu temu musi więc odpowiadać obowiązek drugiej 

strony świadczenia tych usług379. Autor ten wskazuje również, że działalność świadcząca 

administracji państwowej odbywa się nie tylko przy użyciu środków o charakterze 

dobrowolnym. Zaspokajanie potrzeb społecznych uzasadnia niejednokrotnie wprowadzenie 

obowiązku korzystania z usług określonych zakładów administracyjnych (co wynika np. 

z obowiązku szkolnego). Również w sferze świadczeń socjalno-bytowych państwa występują 

takie przypadki – vide izby wytrzeźwień, obowiązkowe świadczenia lecznicze380. Z kolei 

zaliczenie zakładów karnych do sfery administracji świadczącej wymaga stwierdzenia, 

iż zaspokojenie potrzeb społecznych nie następuje tutaj poprzez świadczenie usług na rzecz 

skazanych, lecz przez ich izolowanie od społeczeństwa i poddanie procesowi resocjalizacji. 

Znaczenie istnienia zakładów karnych należałoby oceniać nie z perspektywy ich 

funkcjonowania, lecz za pośrednictwem społecznych efektów ich działalności. Na tej drodze 

bowiem zaspokajane są bytowe potrzeby społeczeństwa w postaci potrzeb przestrzegania 

praworządności, a także poczucia bezpieczeństwa381. 

 

 Powyższe pozwala rozważyć w większym stopniu uabstrakcyjnioną kwestię, 

mianowicie rozpiętość zakresu przedmiotowego działalności zakładów usług publicznych. 

Podkreślić w tym zakresie należy kilka kwestii, częściowo już wyrażonych na poprzednich 

etapach rozważań: 

 

a) podobnie jak w przypadku administracji świadczącej in genere, nie jest możliwe 

dokładne wskazanie (zwłaszcza enumeratywne) zakresu przedmiotowego działalności 

zakładowej, gdyż uzależnione jest to od czynników społeczno-gospodarczych 

i politycznych, konkretniej – tego jakie obszary życia społecznego są poddane 

„sterowaniu” w drodze instrumentów realizujących funkcję administracji świadczącej 

                                                           
379Ibidem, s. 53-54. 
380Ibidem, s. 58. 
381Ibidem, s. 58-59. 
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i w jakich wypadkach dokładnie ustawodawca dopuści wykonywanie zadań przez 

podmioty administrujące w formie zakładu. „Wkroczenie” przez państwo w określony 

obszar życia społecznego z reglamentacją, instrumentami władczymi i niewładczymi, 

powoduje, że – w przypadku, gdy będziemy mieli do czynienia stricte ze świadczeniem 

usług, będą mogły one być świadczone w formie zakładu; 

b) zmiany w powyższym zakresie, zawężenie lub rozszerzenie aktywności państwa 

w określonych obszarach, będą jednocześnie determinowały zmianę rozumienia pojęcia 

zakładu, np. poprzez dostosowywanie tej formy wykonywania zadań publicznych do 

specyfiki określonego wycinka życia społecznego (np. poprzez gradację władztwa 

zakładowego, co zostanie szerzej omówione w rozdziale piątym); 

c) co do zasady działalność zakładów usług publicznych skupić się będzie na świadczeniu 

usług publicznych z zakresu „obsługi osobistej” i „obsługi osobowości” (vide 

terminologia stosowana przez T. Kutę), mianowicie – będą one dotyczyć sfery socjalno-

bytowej, sfery usług komunalnych z zakresu użyteczności publicznej oraz kulturalnej, 

tj. zakłady opieki zdrowotnej, ośrodki pomocy społecznej, izby wytrzeźwień, zakłady 

karne, placówki oświatowe (w tym szkolnictwo wyższe), muzea, biblioteki, itp. 

 

2.6. Organy administracji publicznej 

 

 Problematyka organów administracyjnych, administrujących i szerzej – podmiotów 

wykonujących zadania publiczne – jest niezwykle relewantna z punktu widzenia omawiania 

tematyki funkcjonowania zakładów publicznych. Wynika to ze zróżnicowanych zapatrywań 

doktryny odnośnie do umiejscowienia zakładów wśród ww. podmiotów – część doktryny 

traktuje zakłady in genere jako organy administrujące, część z kolei za takie uznaje jedynie 

kierowników zakładów. Ma to znaczenie również z perspektywy wewnętrznej struktury 

zakładu, zważywszy na to, iż jako taki działa on przez swoje organy. Odpowiednie więc 

przyporządkowanie zakładów publicznych do określonej kategorii w ramach mozaiki 

podmiotów wykonujących zadania publiczne będzie więc przekładało się również na sferę 

zewnętrzną jego działalności. Wpierw konieczne jest jednak poczynienie bardziej ogólnych 

rozważań odnośnie do rozumienia pojęcia organu administracyjnego w nauce prawa. 

Pojęcie organu administracji publicznej od lat budzi spory doktrynalne, co jest związane 

chociażby z brakiem jego definicji legalnej, tym, że elementy prawne tego pojęcia nie są łatwo 
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uchwytne, gdyż na konstrukcję organu nakładają się elementy techniki organizacji 

i zarządzania, mieszają się elementy prawne i pozaprawne382. Nie jest przedmiotem niniejszej 

rozprawy poprowadzenie głębszych rozważań na ten temat, dlatego analiza pojęcia organu 

administracji publicznej (organy administracyjnego) oraz organu administracji publicznej 

w znaczeniu funkcjonalnym (organu administrującego) będzie miała charakter możliwie 

skrótowy i będzie ona stanowiła przegląd stanowisk w tej mierze z końcowym 

zasygnalizowaniem własnego poglądu383. 

 

2.6.1. Organy administracyjne 

 

 Jak już zostało wskazane, pojęcie organu administracji publicznej nie doczekało się 

powszechnie przyjmowanej, jednoznacznej definicji ani na płaszczyźnie prawnej, ani też 

doktrynalnej384, jakkolwiek nauka prawa administracyjnego wyodrębniła trzy grupy teorii 

tłumaczących powyższe pojęcie – teorie pozytywistyczne, teorie określające organ 

administracyjny na podstawie treści spełnianych funkcji oraz teorie tłumaczące pojęcie organu 

za pomocą kryteriów kompleksowych385. 

 

 Tradycyjne ujęcie powyższego pojęcia ma charakter pozytywny oraz klasyczny 

negatywny; wedle tego podziału organami administracji są wszystkie te podmioty, które zostały 

w ten sposób określone przez ustawodawcę, a także są nimi wszystkie organy nienależące do 

władzy ustawodawczej oraz sądowniczej, a przypisane do władzy wykonawczej. B. Adamiak 

wprowadziła podział koncepcji pojęcia organu na podmiotowe (personalne) oraz 

organizacyjno-przedmiotowe386. Koncepcje podmiotowe kładą główny nacisk na substrat 

osobowy organu – osobę fizyczną lub też grupę ludzi. Do tej grupy można zaliczyć definicje 

W. L. Jaworskiego, J.S. Langroda, T. Bigo, S. Kasznicy, E. Iserzona, J. Filipka, J. Bocia. 

Koncepcje organizacyjno-przedmiotowe z kolei podkreślają wyodrębnienie organizacyjne 

                                                           
382 T. Rabska, Podstawowe pojęcia organizacji administracji [w:] J. Starościak, System prawa administracyjnego, 

t. I, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977, s. 282-305. 
383 Zob. M. Stahl, Rozdział 1. Zagadnienia ogólne [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, System Prawa 

Administracyjnego, t. 6. Podmioty administrujące (…), s. 61-76. 
384 Zob. krytyczne podsumowanie prób definicyjnych tego pojęcia – J. Boć, Prawo administracyjne (…), s. 136-

137. 
385 J. Starościak, Prawo administracyjne (…), s. 54-57. 
386 B. Adamiak, O podmiotowości organów administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, 

„Państwo i Prawo” 2006, nr 11, s. 46. 
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w strukturze aparatu państwowego, posiadanie kompetencji wyrażających się w możliwości 

stosowania środków władczych; do tej grupy można zaliczyć definicje M. Jaroszyńskiego, 

J. Starościaka, J. Łętowskiego, E. Ochendowskiego, Z. Leońskiego387. 

 

 W. L. Jaworski za organy administracji publicznej uznawał organy, przez które państwo 

działa jako pierwotny podmiot władzy publicznej; organami tymi są głowa państwa, rząd, 

podległe im organy, organami wykonującymi administrację państwową są również urzędnicy, 

osoby niemające charakteru i kwalifikacji urzędników państwowych, którym państwo zleca 

swoją działalność oraz twory sztuczne – osoby prawne, zakłady, przedsiębiorstwa388. Wedle 

ujęcia T. Bigo organem administracji jest osoba fizyczna, względnie kilka osób fizycznych, 

które działają w imieniu osoby prawnej, a w ścisłym znaczeniu tylko ci funkcjonariusze 

publiczni, których objawy woli mogą być uważane za działania państwa389. J.S. Langrod 

określał administrację publiczną jako „organizację administrujących” i posługiwał się pojęciem 

człowieka „administrującego”, utożsamiając pojęcie organu z prawnym i fizycznym piastunem 

władzy390. Dla E. Iserzona organem był człowiek bądź też grupa ludzi, których czynności lub 

zaniechania przypisywane są państwu391. Z kolei wedle ujęcia J. Filipka organ administracyjny 

jest całością integralnie ze sobą połączonych elementów normatywnych porządku prawnego 

i elementów faktycznie istniejącej rzeczywistości; organem jest każdy urzędnik, który 

indywidualnie lub w prawnie określonym zespole jest upoważniony do reprezentowania 

administracji państwowej392. Personalistyczną definicję organu administracji publicznej 

proponuje również J. Boć; autor ten stawia tezę, iż organ administracji publicznej to człowiek 

lub grupa ludzi w przypadku organu kolegialnego, znajdujący się w strukturze organizacyjnej 

państwa lub samorządu terytorialnego, powołany w celu realizacji norm prawa 

administracyjnego, działający w granicach przyznanych mu przez prawo kompetencji393. 

 

Odnośnie do ujęć przedmiotowych – M. Jaroszyński wskazywał, iż organem 

państwowym (wedle dominującego wówczas paradygmatu) jest wyodrębniona część aparatu 

państwowego (jednostka organizacyjna) powołana do wykonywania oznaczonych przez prawo 

                                                           
387 M. Stahl, Rozdział 1. Zagadnienia ogólne (…) s. 62-63. 
388 W. L. Jaworski, Nauka prawa administracyjnego (…), Warszawa 1924, s. 153. 
389 T. Bigo, Związki publiczno-prawne (…), s. 48 i n. 
390 J. S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego (…), s. 228 i n. 
391 E. Iserzon, Prawo administracyjne (…), s. 76 i n. 
392 J. Filipek, Prawo administracyjne (…), s. 202. 
393 J. Boć, Prawo administracyjne (…), s. 129-130 i n. 
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zadań państwowych przy zastosowaniu środków wynikających z przysługujących państwu 

władzy (imperium), z zastrzeżeniem, że wykonywanie tej władzy musi następować w formach 

administracji, przy czym organizowanie bezpośredniej, praktycznej realizacji zadań państwa 

musi stanowić wyłączne lub główne zadanie tego organu394. J. Starościak definiował organ 

poprzez wskazanie elementów konstrukcyjnych tego pojęcia: wyodrębnienia organizacyjnego, 

właściwych form działania (swoistych dla administracji form prawnych) i określenia osób 

upoważnionych do działania w jego imieniu395. J. Łętowski akcentuje rolę prawa, wskazując, 

że wyodrębnienie organizacyjne organu następuje na podstawie prawa i to prawo dopuszcza 

stosowanie środków władczych i określa kompetencje organu396. 

 

 J. Zimmermann definiuje organ administracji publicznej poprzez podanie zespołu jego 

cech. Podnosi, że pojęcie to jest zarezerwowane dla tych podmiotów, które działają za państwo 

bezpośrednio (organów administracji państwowej) lub za pośrednictwem samorządu (organy 

administracji samorządowej)397. Zwracając uwagę na osobową istotę organu administracji 

publicznej akcentuje, że organ jest abstrakcyjną konstrukcją strukturalno-organizacyjną, 

natomiast czym innym jest obsada personalna tego organu, tj. jego piastun. Struktura ta jest 

wyodrębniona organizacyjnie, posiada prawne, ustawowe umocowanie do działania; 

możliwość działania w imieniu państwa oznacza wyposażenie organu administracji publicznej 

do korzystania ze środków władczych398. 

 

2.6.2. Organy administrujące i inne podmioty wykonujące zadania publiczne 

 

 W doktrynie zauważa się stopniowe odchodzenie od opierania definicji organu 

administracji na cechach podmiotu wykonującego władztwo administracyjne i coraz częściej 

przechodzi się na pojęcie funkcjonalne. Ta zmiana podejścia oparta jest na nowej 

rzeczywistości normatywnej, szerokim rozumieniu pojęcia organu na gruncie prawa 

                                                           
394 M. Jaroszyński, Z problematyki teorii organów państwowych, „Państwo i Prawo” 1956, nr 7. 
395 J. Starościak, Prawo administracyjne (…), s. 55-57 
396 J. Łętowski, Prawo administracyjne (…), s. 62 i n. 
397 Por. M. Stahl, Rozdział I. Zagadnienia ogólne (…), s. 61, która określeniem organu administracji publicznej 

obejmuje organy administracji państwowej (należące do sfery wykonawczej, ale pozostające poza aparatem 

administracji rządowej), organy administracji rządowej, organy administracji samorządowej oraz organy innych 

podmiotów publicznych. Zdaje się, że ta typologia lepiej oddaje szerokie spektrum podmiotów wchodzących 

w skład administracji publicznej oraz nie stoi w sprzeczności z teorią państwową samorządu. 
398 J. Zimmermann, Prawo administracyjne (…), s. 178-179. 
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procesowego, tj. w k.p.a. także na podstawie ustaw samorządowych399. Na płaszczyźnie 

prawnej pojęcie organu administracji jest używane niekonsekwentnie, a taka sytuacja sprawia, 

że przydatniejsze staje się określenie funkcjonalne „organów administrujących”.  Wedle tego 

ujęcia organem administrującym staje się każdy podmiot, któremu ustawa przyznaje 

kompetencje z zakresu prawa administracyjnego, niezależnie od tego, czy stanowi część 

struktury państwa, czy też podmiotu innego, niż państwo (gminy, powiatu, organizacji 

społecznej)400. J. Boć wskazuje, że pojęcie to obejmuje „każdy podmiot, któremu prawo 

przydaje funkcje administrowania lub któremu prawo stwarza podstawy do przydania funkcji 

administrowania, a przydanie to nastąpiło”401. Autor ten zalicza do organów administrujących 

wszystkie organy administracyjne, inne organy państwowe lub publiczne, które są powołane 

do realizacji funkcji wynikających z ich charakteru, ale mają także kompetencje związane 

z realizowaniem funkcji administracyjnych (m.in. Prezydent RP), odpowiednio uprawnionych 

kierowników państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych 

na obszarze województwa, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, uprawnionych do 

wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty, odpowiednio upoważnione organy 

wykonawcze jednostek pomocniczych samorządu gminnego, organy jednostek 

organizacyjnych gminy, w tym przedsiębiorstw, w przypadku upoważnienia ich do załatwiania 

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, organy organizacji społecznych, 

mających zlecone funkcje administrowania, odpowiednio upoważnione podmioty prywatne, 

realizujące funkcje z zakresu administracji publicznej402. J. Zimmermann z kolei przez organy 

administrujące rozumie podmioty niebędące organami administracyjnymi, ale posiadające 

przyznaną im kompetencję administracyjną lub faktycznie tę kompetencję wykonujące. 

Podmiot ten nie musi być organem administracji publicznej w rozumieniu ustrojowym, co 

więcej - nie musi być w ogóle organem państwowym, tj. nie musi być powołanym do 

sprawowania administracji publicznej403. Organami administrującymi są więc wedle tego 

autora kierownicy państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek 

organizacyjnych (np. rektorzy uniwersytetów), agencje rządowe, banki państwowe, kierownicy 

jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego i organy tych jednostek (np. 

kierownik gminnego ośrodka pomocy społecznej), organy wykonawcze pomocniczych 

                                                           
399 M. Wierzbowski, A. Wiktorowska [w:] M. Wierzbowski, Prawo administracyjne (...) s. 94; zob. też 

W. Chróścielewski, Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2002. 
400 M. Wierzbowski, A. Wiktorowska [w:] M. Wierzbowski, Prawo administracyjne (…), s. 94. 
401 J. Boć, Prawo administracyjne (…), s 132. 
402Ibidem. 
403 J. Zimmermann, Prawo administracyjne (…), s. 188. 
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jednostek samorządu terytorialnego (np. sołtys), spółki prawa publicznego, fundacje prawa 

publicznego, organy organizacji społecznych i inne społeczne podmioty organizacyjne (np. 

zarządy spółdzielni mieszkaniowych), a nawet podmioty prywatne, jeśli wykonują zadania 

z zakresu administracji publicznej404. 

 

 Przychylić się należy do stanowiska, że zróżnicowanie organów administracyjnych jest 

konsekwencją rozbudowy systemu administracji publicznej w jej podmiotowym rozumieniu, 

rozszerzenia zakresu zadań, jej prywatyzacji i europeizacji. Duża ilość zmian powoduje to, że 

tradycyjnie kiedyś wyróżniane kategorie organów administracji wymagają doprecyzowania, 

pojawia się możliwość, a nawet konieczność dokonywania nowych klasyfikacji, przy 

zastosowaniu innych, niż tradycyjne kryteriów405. 

 

Przedstawiając pokrótce te kryteria – J. Boć wyróżnia w ramach administracji 

publicznej organy administracji państwowej, organy administracji rządowej, organy 

administracji samorządu terytorialnego, organy administracji samorządu zawodowego406. 

Słuszną jest również refleksja, iż w doktrynie nie zawsze zauważa się, że wyróżnianie 

administracji rządowej i samorządowej w ramach administracji publicznej nie wyczerpuje 

zakresu administracji publicznej z uwagi na pozostawianie – przy takim podziale – poza 

zakresem tej administracji organów wykonawczych spoza administracji rządowej, organów 

„częściowo wyłączonych z hierarchicznej struktury administracji rządowej” (np. Prezes Urzędu 

Regulacji Energetyki407, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej408 itp.), organów, których 

status jest trudny do określenia (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji409, samorządowe kolegia 

odwoławcze410, Narodowy Bank Polski411, Rada Polityki Pieniężnej)412. Zróżnicowanie oparte 

na kryterium przynależności do administracji rządowej pozwala na wprowadzenie dystynkcji 

między organy włączone do struktur hierarchicznie zorganizowanej administracji rządowej, 

częściowo pozostające poza tymi strukturami i te, które wprawdzie wykonują zadania 

administracji rządowej, to jednak ich charakter jest trudny do jednoznacznego przesądzenia ze 

                                                           
404Ibidem, s. 188-189. 
405 M. Stahl, Rozdział I. Zagadnienia ogólne (…), s. 72. 
406 J. Boć (red.), Administracja publiczna, Wrocław 2002, s. 158 i n. 
407 Dalej jako: „Prezes URE”. 
408 Dalej jako: „Prezes UKE”. 
409 Dalej jako: „KRRiTV”. 
410 Dalej jako: „SKO”. 
411 Dalej jako: „NBP”. 
412 Z. Leoński, Zarys prawa administracyjnego (...), s. 73. 



135 
 

względu na ich usytuowanie, zakres działania, który obejmuje również funkcje badawcze (np. 

Rada Języka Polskiego), funkcje cywilnoprawne związane z zarządzaniem wyodrębnionym 

majątkiem Skarbu Państwa (np. istniejąca uprzednio Agencja Nieruchomości Rolnych), czy też 

organy regulacyjne. Istnieją również organy administracji państwowej o szczególnym statusie, 

podległe Sejmowi, vide Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych413, Prezes Instytutu 

Pamięci Narodowej414. Katalogi wyróżnione z uwagi na przynależność do aparatu administracji 

rządowej nie są jednolite, nie jest jednolite ich nazewnictwo (np. agencje mogą mieć status 

państwowych osób prawnych, niekiedy ustawa określa je jako państwowe jednostki 

organizacyjne i przyznaje im osobowość prawną albo status centralnego organu administracji 

rządowej415. 

 

 J. Zimmermann wprowadza wiele dalszych kryteriów wyróżniania organów 

administracji publicznej. Poza podstawowym kryterium podziału organów państwowych na 

organy administracji rządowej i samorządowej autor wyróżnia podział organów ze względu na 

szczeblową budowę aparatu administracyjnego (organy naczelne i niższego szczebla, organy 

centralne i terenowe, organy niższej i wyższej instancji), podział organów ze względu na sposób 

ich kreowania (organy pochodzące z wyboru, z powołania, z nominacji, kreowane z mocy 

prawa), organy jednoosobowe i kolegialne, organy decydujące i pomocnicze, organy 

zawodowe i społeczne, organy zespolone i niezespolone416. 

 

Kryteria te pozwalają chociażby częściowo uporządkować i tak niezwykle 

skomplikowaną mozaikę podmiotów wykonujących zadania publiczne. Dokonując pewnego 

podsumowania powyższych rozważań - przychylić się należy do tej grupy poglądów, wedle 

których konieczne jest odejście od klasycznego, teoretycznego rozumienia konstrukcji organu 

administracji w rozumieniu ustrojowym i przejście na kryteria funkcjonalne417. Należy również 

zwrócić uwagę na koncepcję organu administracji publicznej opartej na dekoncentracji 

wewnętrznej w administracji autorstwa B. Adamiak. Autorka ta wskazuje, iż dotychczasowe, 

tradycyjne ujęcie wykonywania władzy publicznej winno zostać zweryfikowane. 

Przypisywanie wszystkich zadań i kompetencji organowi jest wynikiem jego politycznego 

                                                           
413 Dalej jako: „PUODO”. 
414 Dalej jako: „Prezes IPN”. 
415Ibidem, s. 73. 
416 J. Zimmermann, Prawo administracyjne (…), s. 190-193. 
417 Tak J. Jagielski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Nietypowe podmioty administrujące (...), s. 219. 
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statusu i dążenia do zapewnienia właściwej obsady personalnej organu, związanej z określoną 

siłą polityczną w państwie, która w danym okresie prowadzi sprawy jego polityki. 

Sprawowanie władzy wykonawczej nie obejmuje jednak jednolitej materii. Poza 

prowadzeniem polityki państwa i w tych granicach kierowaniem administracją rządową 

pozostają jeszcze inne zakresy tej władzy, m.in. prowadzenie orzecznictwa administracyjnego 

czy organizacji wykonywania administracji świadczącej. W myśl tej koncepcji, szeroki zakres 

zadań i kompetencji przypisywanych organowi sprawia, że wykonują je nie organy, ale 

upoważnieni urzędnicy administracji publicznej, którzy działają w imieniu organu, a to 

„tradycyjne ujęcie działania urzędników należałoby zmienić, przyjmując, że dany urząd 

administracji publicznej jest korporacją urzędników kierowanych wprawdzie przez organ, ale 

z przypisanym określonym kategoriom urzędników zakresem działania. Relacja między 

organem a urzędnikiem byłaby podobna do relacji między sądem a sędzią418. Jakkolwiek 

koncepcja ta prowadzi do upodmiotowienia urzędników, to jednak w doktrynie wskazuje się 

na liczne wątpliwości z nią związane – dotyczą one m.in. charakteru takiej korporacji 

urzędniczej, możliwości oraz podstaw prawnych określania zakresów ich działania (skoro 

organ nadal kierowałby tą korporacją), dopuszczalności dalszej dekoncentracji kompetencji. 

Nie tylko sądy działają w określonych składach, taki sposób realizowania kompetencji 

orzeczniczych przyjęty jest m.in. w samorządowych kolegiach odwoławczych, ale i w nich 

kompetencje są przypisane ustawowo organowi, a nie zmiennym składom orzekającym419. 

Zwraca się również uwagę, że nie można zrównywać urzędnika administracyjnego z sędzią, 

a ponadto podstawowe pojęcie kompetencji administracyjnej w każdej jego odmianie wymaga 

połączenia z organem administracji publicznej, a nie poszczególnymi urzędnikami420.  

 

Podzielić należy uwagi, że koncepcja organu administracji publicznej jako „korporacji 

urzędników” jest z pewnością niezbyt wyraźnie zarysowana i przy bliższym zastanowieniu 

uwidacznia się wiele jej słabości, takich chociażby jak wskazane przez M. Stahl pytania 

o charakter korporacji urzędniczej (w relacji do innych korporacji prawa publicznego), relacji 

między organem a urzędnikami, czy też wątpliwości J. Zimmermanna odnośnie do możliwości 

przypisania kompetencji urzędnikom (nawet jeśli ich działanie miałoby być utożsamiane 

                                                           
418 B. Adamiak, Uwagi o współczesnej koncepcji organu administracji publicznej [w:] E. Ura (red.), Jednostka, 

państwo, administracja – nowy wymiar. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olszanica 23-26 maja 2004, 

Rzeszów 2004, s. 13 i n. 
419 M. Stahl, Rozdział I. Zagadnienia ogólne (…), s. 67. 
420 J. Zimmermann, Prawo administracyjne (…), s. 179. 
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z działaniem organu). Jednakże jest to z pewnością właściwy kierunek rozwoju dyskursu 

naukowego w przedmiocie współczesnego charakteru pojęcia organu administracji publicznej, 

gdyż zwraca uwagę na inny niż strukturalno-organizacyjny paradygmat.  

 

Niezależnie jednak od powyższej kwestii, przy obecnej niezwykle skomplikowanej 

strukturze podmiotów wykonujących administrację publiczną, tendencji ustawodawcy do 

tworzenia kolejnych form o bliżej niesprecyzowanej strukturze, wymykającej się 

dotychczasowym podziałom i klasyfikacjom (np.agencje, Krajowy Zasób Nieruchomości421 

czy też tzw. komisja reprywatyzacyjna422), zauważyć należy, że czysto ustrojowe rozumienie 

nie oddaje już administracyjnoprawnej rzeczywistości. Przykładowo – jak już było 

wskazywane – powoływanie do życia coraz to nowych podmiotów zaburza klasyczny podział 

organów administracji publicznej na organy administracji rządowej i samorządowej, gdyż poza 

tym podziałem pozostaje cała gama jednostek, które z pewnością można określić mianem 

„administracji państwowej”, jednakże nie jest możliwe ich wpisanie w powyższy, 

dychotomiczny podział. Istnieją np. wzmiankowane już niezależne organy regulacyjne (Prezes 

UOKiK, UKE,URE), organy wykonujące funkcje nadzorcze (np. SKO w ramach 

administracyjnego toku instancji, NIK czy też RIO), organy o szczególnym statusie podległe 

Sejmowi - PUODO czy Prezes IPN – a także KRRiTV, mająca również charakter niezależnego, 

państwowego organu o charakterze regulacyjnym. Dlatego ujęcie funkcjonalne, wedle którego 

podmiotem administrującym (bo takie zbiorcze pojęcie zdaje się najbardziej odpowiednie), jest 

każdy podmiot, któremu ustawodawca przypisuje kompetencję administracyjną lub który tę 

kompetencję faktycznie wykonuje, jest z pewnością bardziej operatywne. Będzie ono 

obejmowało zarówno „klasyczne” organy administracyjne, których głównym zadaniem jest 

wykonywanie administracji publicznej, a także inne podmioty, odnośnie do których 

sprawowanie funkcji administracji publicznej stanowi jedynie (mniejszy lub większy) wycinek 

ich działalności, niezależnie od ich stricte państwowego, lub też całkowicie prywatnego 

rodowodu oraz przyjętej formy prawnej, w jakiej ich działalność jest prowadzona. Będą to więc 

zarówno kierownicy państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych i organy 

wykonawcze tych jednostek, organy wykonawcze jednostek pomocniczych, banki państwowe, 

                                                           
421 Utworzony na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, Dz. U. z 2018 t., 

poz. 2363, tekst jedn. ze zm. 
422 Powstała na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych 

decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, Dz. U. 

z 2018 t., poz. 2267, tekst jedn. ze zm. 
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ale też i nie-państwowe, agencje, fundacje prawa publicznego, przedsiębiorstwa państwowe, 

spółki prawa publicznego, organizacje społeczne, podmioty prywatne oraz wszelkie inne 

podmioty, którym ustawodawca przypisał obowiązek wykonywania określonych zadań 

publicznych. Podejście funkcjonalne pozwala na oderwanie się od mnożenia kryteriów 

ustrojowo-strukturalnych i problemów z „wpisaniem” w określoną kategorię 

nowoutworzonych podmiotów, gdyż nakazuje skupienie uwagi na kategoriach zadań 

publicznych, wykonywanych przez ww. podmioty i pozwoli być może w przyszłości na 

przemodelowanie dotychczas istniejących typologii wedle tego właśnie kryterium. 

 

Konkludując te rozważania poprzez umiejscowienie zakładu publicznego w strukturze 

podmiotów administracji państwowej – zakład będzie więc materialną (w sensie wyodrębnienia 

jako trwałego zespołu osób i rzeczy, stanowiących zorganizowaną całość – vide aspekt 

strukturalno-organizacyjny pojęcia zakładu) formą wykonywania zadań publicznych przez 

szeroko rozumiane podmioty administrujące – zarówno o rodowodzie państwowym, jak 

i mającym charakter podmiotów niepublicznych. Wykonywanie tych zadań polega na 

świadczeniu usług publicznych w określonym obszarze aktywności państwa, co powoduje, że 

funkcjonowanie zakładujest immanentnie związane z pojęciem administracji świadczącej. 

Podzielić należy wszelkie zapatrywania nakazujące odróżnienie zakładu od organu oraz 

przedsiębiorstwa. Wynika to przede wszystkim z zaproponowanego materialnego, nie zaś 

ustrojowego rozumienia pojęcie zakładu. Wskazać jednak należy, iż ani organ, ani 

przedsiębiorstwo nie stanowią zorganizowanej całości – zespołu osób i rzeczy, nie posiadają 

użytkowników (destynatariuszy), przedsiębiorstwo operuje przede wszystkim w sferze prawa 

prywatnego (tj. prywatnoprawnych stosunków gospodarczych), nie dysponuje władztwem 

publicznym. Organ – jak już zostało wskazane – jest abstrakcyjnym bytem strukturalno-

organizacyjnym, posiada więc jedynie zespół uprawnień. Organ dysponuje władztwem 

publicznym, powszechnym, natomiast zakład wycinkiem tego władztwa wobec jego 

użytkowników (z odpowiednimi modyfikacjami), organ działa przy pomocy przede wszystkim 

form prawnych, zwłaszcza aktów administracyjnych (choć oczywiście nie wyłącznie), 

natomiast działalność zakładów publicznych, jako że jest to sfera administracji świadczącej, 

ma charakter mieszany, ze wskazaniem na działania faktyczne, tj. proces świadczenia usług 

zakładowych. Tego typu dystynkcja nawiązuje więc do klasycznych zapatrywań T. Bigo 

i W. Klonowieckiego. 
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2.7. Umiejscowienie zakładu publicznego jako podmiotu wykonującego zadania 

publiczne w strukturze administracji państwowej - podsumowanie 

 

 Rozważania na temat roli zakładu publicznego jako podmiotu wykonującego zadania 

publiczne i umiejscowienie go wśród skomplikowanej struktury podmiotowej administracji 

publicznej (czy wręcz używając plastycznego określenia – mozaiki podmiotów wykonujących 

administrację publiczną) wymaga wpierw zdefiniowania, czym ta administracja jest i jakie są 

jej cechy, funkcje, a także jakimi formami działania się ona posługuje. 

 

 Odrzucić należy quasi-definicyjne określenia negatywne autorstwa L. von Steina 

i E. Forsthoffa, a także definicję autorstwa W. Jellinka i O. Mayera. Tego typu ujęcie pojęcia 

administracji publicznej nie ma wartości poznawczej i powoduje, że ciężar definicyjny zostaje 

przerzucony na uprzednie zdefiniowania ustawodawstwa i sądownictwa. Oczywiście definicje 

negatywne wpisują się w Monteskiuszowską koncepcję trójpodziału władzy, która znajduje 

swoje naturalne odzwierciedlenie choćby w art. 10 Konstytucji, jednakże tego typu prosta 

konstrukcja nie oddaje realiów XXI wieku i stawia wiele pytań odnośnie do zakwalifikowania 

całej gamy podmiotów wykonujących zadania publiczne, których kształt ustrojowy i zadania 

wymykają się z klasycznego trójpodziału władzy (np. niezależne organy regulacyjne, 

KRRiTV). Potęguje to tylko zjawisko, które można byłoby określić mianem dylematów 

pogranicza prawa administracyjnego – w tym wypadku prawa ustrojowego.  

 

 Wskazać należy również, iż zarówno ujęcie podmiotowe, jak i czysto przedmiotowe nie 

oddaje istoty zjawiska, jakim jest administracja. Za najbardziej wartościowe więc należy 

przyjąć ujęcie mieszane, akcentujące zarówno kwestie strukturalno-organizacyjne, jak 

i zwracające uwagę na przedmiot działalności administracji (vide definicje autorstwa 

H. Izdebskiego/M. Kuleszy, J. Bocia oraz I. Lipowicz). Definicje mieszane z pewnością będą 

bardziej odporne na wszelkie zmiany społeczno-gospodarcze, związane z rezygnacją przez 

państwo z aktywności na określonym obszarze życia społecznego lub też wykreowaniem zadań 

publicznych nowego typu. 

 

Administracja publiczna jest abstrakcyjno-strukturalnym bytem, niezależnym od 

obsady personalnej, działającą monopolistycznie w imieniu państwa na podstawie 
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i w granicach prawa, jej celem jest realizacja zadań publicznych dla dobra wspólnego 

(z poszanowaniem praw poszczególnych jednostek); realizując ten cel może korzystać 

z przyznanego jej przez ustawodawcę, wynikającego z przepisów prawa władztwa 

administracyjnego. Co do zasady działania administracji będą miały charakter wykonawczy 

(nie wyklucza to jednak rzecz jasna działań twórczych). Administracja publiczna działa 

w sposób zorganizowany, ciągły, stabilny, przez profesjonalny personel. 

 

 Administracja publiczna pełni różne funkcje. Podstawową jest funkcja porządkowo-

reglamentacyjna, w ramach której administracja publiczna w sposób władczy ingeruje 

w konstytucyjne prawa i wolności obywateli – reglamentuje dostęp do określonych dóbr, 

zmienia w sposób przymusowy stosunki własnościowe, nakłada i egzekwuje określone 

obowiązki, ale też przyznaje uprawnienia. Inną funkcją jest funkcja administracji świadczącej 

(gospodarczo-organizacyjna), sprowadzająca się do zaspokajania potrzeb społecznych m.in. 

poprzez świadczenie usług publicznych. Kolejną funkcją wartą wyróżnienia jest również 

funkcja właścicielska, tj. związana z gospodarowaniem i bieżącym zarządzeniem majątkiem 

należącym do Skarbu Państwa oraz innych państwowych osób prawnych. Dalszą funkcję 

można określić mianem funkcji sterującej. Jest ona związana z popieraniem rozwoju 

społecznego, jego prognozowaniem, kierowaniem całymi dziedzinami życia społecznego, 

prowadzenie aktywnej polityki w określonych obszarach; część działań o charakterze 

socjalnym będzie wypełniało funkcję zarówno administracji świadczącej, jak i funkcję 

sterującą. Funkcję porządkowo-reglamentacyjną należałoby utożsamiać z imperium, 

tj. administracją władczą, natomiast funkcja administracji świadczącej ma charakter mieszany 

– w jej ramach podejmowane są zarówno działania władcze, niewładcze, jak i działania czysto 

faktyczne, podobnie zresztą jak w przypadku funkcji sterującej. Funkcja właścicielska z kolei 

jest klasycznym przykładem administracji zawiadowczej, tj. dominium. Czym innym jest 

również pojęcie sfer działania administracji publicznej – odnośnie się ono do tego, z kim 

administracja publiczna nawiązuje relację. Działania w sferze zewnętrznej odnoszą się do 

podmiotów niepodporządkowanych służbowo ani osobowo podmiotowi administracji, 

natomiast pojęcie sfery wewnętrznej opisuje relacje z podmiotami podporządkowanymi 

służbowo lub osobowo danemu podmiotowi oraz z podmiotami, które wprawdzie nie pozostają 

w zależności służbowej, to jednak również mają one charakter podmiotów publicznych 

i wykonują zadania z zakresu administracji publicznej. 
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 Z kolei przez pojęcie form działania administracji należy rozumieć typ, rodzaj 

podejmowanego przez administrację publiczną działania, mającego na celu realizacje jej zasad 

i funkcji. Można wyróżnić działania prawne – muszą mieć one w tym wypadku utrwalone, 

dające się wyodrębnić cechu oraz muszą być podejmowane na ściśle określonej podstawie 

prawnej. Działania te mogą mieć również charakter faktyczny – w tym wypadku brak jest 

możliwości ich jednoznacznego określenia, wyodrębnienia ich cech, a podstawa prawna ich 

podejmowana nie musi być ściśle dookreślona. Formy działania administracji publicznej mogą 

być klasyfikowane w rozmaity sposób. W ślad za J. Zimmermannem można wyróżnić 

kryterium władztwa i charakteru działania prawnego, skutku prawnego, stosunku do 

obowiązującego prawa, sfery skutku prawnego i adresata tegoż skutku. Podziały te nie są 

zupełne, z punktu widzenia wzajemnych stosunków między nimi wielokrotnie zachodzą relacje 

krzyżowania, przykładowo: działania prawne mogą mieć charakter zarówno władczy jak 

i niewładczy, działania faktyczne będą miały z reguły charakter niewładczy. Rozrost form 

działania administracji związany jest przede wszystkim ze zwiększeniem znaczenia funkcji 

administracji świadczącej i funkcji sterującej administracji publicznej. 

 

 Jako że działalność zakładów publicznych dotyczy funkcji administracji świadczącej, 

stąd też konieczne jest przybliżenie w większym stopniu tego pojęcia. Wskazać należy, 

iż realizacja funkcji świadczącej przez administrację, ma podstawy nie tylko 

w rzeczywistości społeczno-gospodarczej, ale też w zadeklarowanym przez ustrojodawcę 

Konstytucyjnym modelu ustroju społeczno-gospodarczego, tj. społecznej gospodarce 

rynkowej. Istotą administracji świadczącej jest świadczenie przez administrację (lub podmioty 

przez nią upoważnione) usług zaspokajających indywidualne lub zbiorowe potrzeby człowieka, 

za pomocą publicznych sposobów i metod, w sposób ciągły i zorganizowany, co wynika 

z konieczności zagwarantowania rzeczywistego zaspokajania teraźniejszych i przyszłych 

potrzeb. Zadania administracji publicznej nie są stałe, dlatego też nie jest zasadne pozytywne 

wyliczanie obszarów aktywności państwa, w ramach których realizuje swoją funkcję 

świadczącą (samodzielnie lub też wespół z innymi podmiotami, w tym niepublicznymi). 

 

 Celem administracji świadczącej (zwana też przez T. Kutę administracją usługową) jest 

świadczenie usług publicznych lub też zorganizowanie procesu ich świadczenia. Funkcja 

administracji świadczącej będzie w dużej mierze realizowana poprzez działalność zakładów 

publicznych. Odnośnie do pojęcia usług – należy przez nią rozumieć zaspokajanie potrzeb 
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o charakterze materialnym i niematerialnym, w wyniku czego nie powstaje żadne nowe dobro 

(towar, artefakt) o charakterze materialnym. Świadczenie usług przez administrację publiczną 

jest więc ciągłym i nieograniczonym w czasie procesem, polegającym na zaspokajaniu 

indywidualnych potrzeb zarówno o charakterze materialnym jak i niematerialnym, 

uzależnionych od cech osobistych. Proces świadczenia usług ma charakter zbiorowy. Zakłady 

publiczne świadczą w większości tzw. „obsługi osobistej” człowieka, zwłaszcza usługi 

w zakresie zdrowia i praw socjalnych, a także świadczą one niektóre rodzaje usług grupy 

„obsługi osobowości” – np. muzea, biblioteki itp. W niektórych typach zakładu faktyczne 

rozpoczęcie korzystania z usług jest uzależnione od wcześniejszego dopuszczenia do 

korzystania z nich, w innych natomiast świadczenie usług jest dostępne ogółowi. 

 

 Odnośnie do samego pojęcia organu administracji publicznej, organu administrującego 

- konieczne jest odejście od klasycznego, teoretycznego rozumienia konstrukcji organu 

administracji w rozumieniu ustrojowym i przejście na kryteria funkcjonalne. Czysto ustrojowe 

rozumienie nie oddaje w sposób należyty administracyjnoprawnej rzeczywistości, związanej 

z niezwykle skomplikowaną strukturą podmiotów, które sprawują funkcję administracji 

publicznej i tendencją ustawodawcy do tworzenia nowych form o niesprecyzowanym 

charakterze, niepozwalającym na łatwe zakwalifikowanie na podstawie dotychczas 

funkcjonujących podziałów. O wiele bardziej operatywne staje się zbiorcze pojęcie podmiotu 

administrującego – tj. każdego podmiotu niezależnie od jego rodowodu, któremu ustawodawca 

przypisuje kompetencję administracyjną lub który tę kompetencję faktycznie wykonuje. 

 

Co do kwestii umiejscowienia zakładu publicznego w strukturze podmiotów 

administracji państwowej – zakład będzie więc materialną (w sensie wyodrębnienia jako 

trwałego zespołu osób i rzeczy, stanowiących zorganizowaną całość) formą wykonywania 

zadań publicznych przez szeroko rozumiane podmioty administrujące – zarówno o rodowodzie 

państwowym, jak i mającym charakter podmiotów niepublicznych. Wykonywanie tych zadań 

polega na świadczeniu usług publicznych w określonym obszarze aktywności państwa, co 

powoduje, że zakład publiczny jest immanentnie związany z pojęciem administracji 

świadczącej. Zakład należy odróżnić od organu i przedsiębiorstwa, zarówno ze względów 

strukturalno-organizacyjnych, jak i analizując relacje między zakładem, a jego użytkownikami. 
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Rozdział 3. Administracyjnoprawne i cywilnoprawne aspekty tworzenia 

i funkcjonowania zakładów publicznych (usług publicznych) 

 

3.1. Tworzenie, przekształcanie i likwidowanie zakładów usług publicznych 

  

Wskazać należy, że w klasycznej doktrynie prawa administracyjnego podnoszono, 

iż zakład może zostać utworzony wyłącznie w drodze administracyjnoprawnej. Na jego 

powstanie składa się akt prawny organu administracji i wykonanie tego aktu poprzez 

wydzielenie odpowiednich środków rzeczowych i osobowych423. Podkreślano również, że 

tworzenie zakładów następuje w drodze różnych aktów prawnych, umiejscowionych na różnym 

szczeblu hierarchii źródeł prawa – są nimi zarówno rozporządzenia Rady Ministrów, akty 

prawne organów niższych szczebli aż do organów administracyjnych najniższego szczebla424. 

 

W nauce prawa administracyjnego wyróżnia się trzy, klasyczne modele normatywne 

tworzenia zakładów usług publicznych425. Mianowicie – zakłady usług publicznych mogą 

powstawać w drodze ustawy (model normatywny) aktów organów państwa lub samorządu 

terytorialnego, lub też zezwolenia organów administracji publicznej (model reglamentacyjny). 

 

System normatywny charakteryzuje się kompleksowym dookreśleniem zarówno 

podmiotowym, jak i przedmiotowym warunków utworzenia zakładu. Obowiązek powołania 

zakładu zostaje nałożony na konkretnie określone podmioty publicznoprawne, tj. organy 

administracji państwowej lub też jednostki samorządu terytorialnego. Ustawa określa formę 

prawną zakładu, standardy jego funkcjonowania, wprowadzając ograniczenia w zakresie 

wyboru formy realizacji zadań426. Istota działalności utworzonego w ten sposób zakładu polega 

na obowiązku ciągłego, nielimitowanego świadczenia usług o określonym w ustawie 

standardzie; dostęp do możliwości korzystania ze świadczenia tychże usług ma charakter 

otwarty, tj. zakład nie może w sposób wiążący i arbitralny wyznaczać kręgu adresatów, do 

                                                           
423 M. Elżanowski, Zakład państwowy (...), s. 77. 
424 E. Ochendowski, Zakład administracyjny (…), s. 111. 
425 Z. Czarnik, J. Posłuszny, Rozdział VIII. Zakład publiczny (…), s. 458, J. Sługocki, Prawo administracyjne. 

Zagadnienia ustrojowe, Warszawa 2012, s. 47, J. Zimmermann, Prawo administracyjne (...), s. 137. 
426 Z. Czarnik, J. Posłuszny, Rozdział VIII. Zakład publiczny (…), s. 458. 
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których jego oferta jest skierowana427. Utworzony w ten sposób zakład może mieć pozycję 

monopolistyczną w zakresie rynku usług niematerialnych, lub też być wyłącznie jednym 

z podmiotów świadczących usługi (obok np. podmiotów prywatnych). Generalna dostępność 

do świadczeń zakładowych powiązana jest z ich sposobem finansowania – ustawodawca winien 

w tym wypadku przewidzieć w całości lub w części finansowanie działalności zakładu ze 

środków publicznych, co implikuje jednocześnie zachowanie przez administrację publiczną 

uprawnień nadzorczych i kontrolnych o personalno-organizacyjnym charakterze. Organ 

administracji publicznej zarówno wyposaża zakład w środki materialne, jak i ma wpływ na 

obsadę osobową organów zakładowych428. 

 

Model utworzenia zakładu usług publicznych poprzez odpowiedni akt administracyjny 

administracji rządowej lub samorządowej daje w tym zakresie swobodę (czy też wręcz uznanie) 

odnośnie do podjęcia decyzji o utworzeniu zakładu. W drodze ustawy określone są jedynie 

zadania, których realizacja jest obowiązkiem administracji publicznej, jednakże bez wskazania 

konkretnej formy organizacyjno-prawnej dla ich realizacji, a także właściwy organ. Dlatego też 

realizacja tych zadań może następować m.in. w formie zakładu. Podmiot tworzący zakład musi 

spełnić określone wymogi ustawowe, a także ma obowiązek zapewnienia materialnych podstaw 

funkcjonowania zakładu. Podmiot ten posiada również uprawnienia nadzorcze, choć nie o tak 

silnym „natężeniu”, jak w przypadku modelu normatywnego429. 

 

Model reglamentacyjny przewiduje utworzenie zakładu na podstawie zezwolenia 

odpowiedniego organu administracji publicznej. Jest to najczęściej wykorzystywany typ 

w sytuacji, w której o możliwość wykonywania zadań publicznych ubiega się podmiot 

umiejscowiony poza strukturą administracji publicznej, tj. w przypadku osób „prywatnych” 

(fizycznych i prawnych). Oczywiście podstawą w tej mierze jest również ustawa – to ona 

określa katalog zadań publicznych, jednocześnie dopuszczając ich realizację przez podmioty 

administrujące o rodowodzie nie-państwowym. Zezwolenie, będące podstawą do utworzenia 

zakładu, przyznaje określonemu w nim podmiotowi uprawnienie do działania w zakresie 

władztwa publicznego, a także gwarantuje określony prawem poziom świadczenia usług. 

                                                           
427Ibidem, aczkolwiek należy zauważyć, że pewne naturalne dookreślenie podmiotowe, wynikające ze specyfiki 

danego zakładu, jest dopuszczalne, vide np. skierowanie oferty dot. studiów podyplomowych do absolwentów 

danego kierunku studiów. 
428Ibidem, s. 459. 
429Ibidem, s. 459. 
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Dlatego też warunkiem uzyskania zezwolenia jest spełnienie przez zakład warunków 

publicznego zakładu usług publicznych430. 

 

Częściowo odmienną typologię modeli tworzenia zakładów usług publicznych 

wskazuje P. Chmielnicki431. Autor ten wyszczególnia kilka modeli normatywnych, 

wyodrębnionych z punktu widzenia szczególnych cech udzielania świadczeń przez podmioty 

administracji publicznej. Pierwszy model normatywny przewiduje określenie w drodze ustawy 

podmiotów, których działalność odpowiada normatywnym standardom i ogranicza rodzaje 

możliwych do utworzenia jednostek organizacyjnych do określonych typów, nie zabraniając 

jednocześnie podmiotom prywatnym prowadzenia jednostek organizacyjnych określających te 

same standardy działalności. Szczególna rola podmiotu administracji sprowadza się w tym 

zakresie do uprawnień do kontroli lub nadzoru nad realizacją świadczeń przez utworzone przez 

siebie zakłady, po drugie – na przywołanym już wcześniej obowiązku zapewnienia ciągłego 

i nielimitowanego w czasie udzielania świadczeń bez względu na to, czy istnieją podmioty 

prywatne zainteresowane danym rodzajem działalności432. Drugi model wskazany przez 

P. Chmielnickiego zakłada tworzenie rozwiązań monopolizujących pozycję podmiotów 

administracji; w tym modelu podmiot administracji ponosi pełną odpowiedzialność za 

udzielenie świadczeń określonego rodzaju, tylko on ma uprawnienie do tego, aby tych 

świadczeń udzielać, czyni to właśnie przez działalność odpowiedniego zakładu. Istnieją 

również regulacje, które w żaden sposób nie determinują szczególnie sytuacji podmiotu 

administracji – organ administracji rządowej jak i samorządowej tworzy takie same jednostki 

organizacyjne, jak podmioty prywatne, zakres kontroli i nadzoru jest ograniczony 

w porównaniu z pierwszym modelem, odpowiedzialność za wykonywanie zadań w dalszym 

ciągu spoczywa na podmiocie publicznym, jednakże samo uruchomienie udzielania świadczeń 

zależy najczęściej od woli organu433. Autor kolejno wskazuje na różne typy rozwiązań 

legislacyjnych ze względu na zakres samodzielności podmiotu administracji w kwestii 

zakładów, tj. sytuacje, w których ustawodawca pozostawia organom administracyjnym 

swobodę w zakresie tworzenia zakładów (ich utworzenie jest więc uzależnione wyłącznie od 

woli podmiotu administracji), kolejno sytuacje, w których prawo zobowiązuje podmiot 

administracji do uzyskania zgody na utworzenie zakładu administracyjnego lub uzależnia jego 

                                                           
430Ibidem, s. 459. 
431 P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (…), s. 89-91. 
432Ibidem. 
433Ibidem. 
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utworzenie od zasięgnięcia opinii434. Osobno P. Chmielnicki podkreśla kwestie związane 

z regulacjami dotyczącymi zabezpieczenia powszechnej dostępności do świadczenia, poprzez 

określenie minimalnej ilości zakładów, które powinny działać na danym terytorium lub też 

określeniu pewnego normatywu liczby ludności, którego osiągnięcie stanowi przesłankę 

utworzenia zakładu (metoda określona według współczynnika demograficznego) albo przez 

określenie maksymalnej odległości, jaka może dzielić świadczeniobiorcę od najbliższego 

zakładu udzielającego świadczenia (metoda według współczynnika geograficznego)435. 

 

Odnosząc się pokrótce do przedstawionych modeli – w istocie są one komplementarne, 

jednakże naświetlają problematykę zasad tworzenia zakładów publicznych z punktu widzenia 

odmiennych perspektyw. Podejście Z. Czarnika i J. Posłusznego akcentuje przede wszystkim 

prawną podstawę powołania zakładu, co implikuje konieczność wyróżnienia ww. modelu 

normatywnego, modelu tworzenia zakładów w drodze aktów administracji rządowej lub 

samorządowej oraz modelu reglamentacyjnego. Natomiast P. Chmielnicki proponuje 

w większym stopniu ujęcie funkcjonalne, zwracając uwagę chociażby na kwestię 

samodzielności podmiotów administracji w zakresie tworzenia zakładów.  

 

 Wybór jednego z modeli należy rzecz jasna do ustawodawcy. Podkreśla się, że ma on 

w tej sferze autonomię, jednakże powinien korzystać z trybu odpowiedniego do rangi 

realizowanych przez zakład zadań oraz zakresu swojego w nich uczestnictwa. Jeśli zakład ma 

mieć szczególny status związany nie tylko z jakością oferowanych świadczeń, ale również ich 

realizacja ma być prowadzona w ramach szeroko zakreślonej samodzielności, autonomii, 

wówczas najbardziej odpowiednim modelem jest system normatywny. Utworzenie podmiotu 

na podstawie ustawy gwarantuje w takim wypadku jego równorzędność w relacjach z innymi 

podmiotami, tak tworzone zakłady zawsze posiadają osobowość prawną, gdyż funkcjonują 

w obrocie prawnym jako samodzielne podmioty prawne, taka forma tworzenia zakładu 

pozwala zachować jednakowy standard funkcjonalno-organizacyjny realizowanych usług436. 

 

                                                           
434Ibidem. 
435Ibidem. 
436 Z. Czarnik, J. Posłuszny, Rozdział VIII. Zakład publiczny (…), s. 459. 
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 Tworzenie zakładów publicznych w drodze aktów organów administracji w istocie jest 

problematyką najbardziej złożoną i niejednorodną, gdyż ustawodawca nie zdecydował się 

w tym obszarze na stworzenie jednolitego systemu tego modelu z uwzględnieniem hierarchii 

źródeł prawa administracyjnego, form działania administracji czy też sposobu przekazywania 

władztwa administracyjnego. Wskazuje się tutaj na dekompozycję teoretycznego modelu 

tworzenia zakładu na rzecz swoistych rozwiązań, przyjmowanych w poszczególnych obszarach 

działania tych podmiotów437. Z. Czarnik i J. Posłuszny podnoszą, że ten sposób tworzenia 

zakładów jest zarezerwowany przez prawo dla tych obszarów administracji świadczącej, które 

mogą być realizowane przez podmioty publiczne i niepubliczne438. Autorzy wskazują, że 

dopuszczenie do tych usług podmiotów o odmiennym statusie prawnym musi prowadzić do 

stwierdzenia, że zakład publiczny będzie formą realizacji świadczeń tylko w tych przypadkach, 

w których w ramach prawa doszło do „upublicznienia” sposobu działania podmiotu 

niepublicznego. Podnoszą oni – bazując na rzeczywistości normatywnej439 – że ustawodawca 

dopuszcza istnienie szkół publicznych i niepublicznych, przy czym szkoła niepubliczna może 

uzyskać uprawnienia publicznej, ale nie staje się z tego powodu szkołą publiczną, gdyż nie 

realizuje zadań administracji, jedynie po spełnieniu prawem określonych kryteriów ma prawo 

do wydawania państwowych świadectw i dyplomów. Dokonane oddzielenie zakładu 

publicznego od innych rodzajów zakładu ma istotne znaczenie prawne. Rozważania prawne na 

temat zakładu publicznego mogą być odnoszone tylko do tych jednostek organizacyjnych, które 

realizują władztwo administracyjne, bo tylko takim można przypisać przymiot zakładów 

publicznych440. 

 

 Odnosząc się w tym miejscu do tych twierdzeń – powyższe „upublicznienie” sposobu 

działania podmiotu niepublicznego, mające być warunkiem sine qua non realizacji świadczeń 

w formie zakładu, musi oznaczać ni mniej ni więcej, tylko przeniesienie obszaru aktywności 

podmiotu niepublicznego na sferę zadań publicznych. W przypadku zadań z zakresu 

administracji świadczącej, w sytuacjach, w których ustawodawca przewiduje taką możliwość, 

podmioty niepubliczne mogą wykonywać te zadania w formie zakładu usług publicznych – 

wiąże się to z pojęciem prywatyzacji zadań publicznych, która to kwestia zostanie poruszona 

                                                           
437Ibidem, s. 461. 
438Ibidem. 
439 Mianowicie poprzednio obowiązującym art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1457, tekst jedn. ze zm., dalej jako: „u.s.o.”, aktualnie kwestie te regulowane są w ustawie z dnia 

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2018 r. poz. 996, tekst jedn. ze zm., dalej jako: „p.o”. 
440 Z. Czarnik, J. Posłuszny, Rozdział VIII. Zakład publiczny (…), s. 460.  
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na dalszym etapie rozważań w niniejszej pracy. Istotą dystynkcji między szkołami publicznymi 

a niepublicznymi nie jest to, że szkoły niepubliczne mają taki właśnie charakter, gdyż „nie 

realizują zadań administracji”, najważniejsze są tutaj kwestie stricte podmiotowe, 

tj. „rodowód” podmiotu tworzącego i prowadzącego zakład. Zadania państwa nie tracą 

swojego publicznego charakteru ze względu na to, że są realizowane przez podmiot 

niepubliczny. Dlatego też należy przyjąć, że szkoła niepubliczna również realizuje zadania 

administracji (zadania publiczne). Oczywiste jest, że przymiot zakładów publicznych można 

przypisać tylko podmiotom, które dysponują określonym władztwem administracyjnym 

(konkretniej władztwem zakładowym). Jednakże zakłady publiczne tworzone przez podmioty 

stojące poza strukturą administracji publicznej również takim władztwem dysponują; ponownie 

należy uwypuklić tezę, iż dookreślenie, że zakład ma mieć charakter „publiczny”, nie oznacza, 

że musi być on utworzony i prowadzony przez podmiot publiczny. Istotą tego pojęcia jest 

charakter wykonywanych zadań – właśnie zadań publicznych ze sfery świadczenia usług 

w ramach administracji publicznej (stąd też przyjęte w niniejszej pracy określenie „zakładu 

usług publicznych”). Istotne jest to, że ww. Autorzy zauważają tę kwestię, zwracając uwagę 

chociażby na to, że o publicznym charakterze zakładów opieki zdrowotnej nie decyduje 

publiczny charakter podmiotów, które je tworzą, ale rodzaj świadczonych usług. Zakład opieki 

zdrowotnej może być utworzony zarówno przez podmioty publiczne (np. minister, jednostka 

samorządu terytorialnego), jak i niepubliczne (spółka niemająca osobowości prawnej, osoba 

fizyczna). Mogą to być zarówno podmioty wyposażone w osobowość prawną (np. jednostka 

samorządu terytorialnego, stowarzyszenie), jak i podmioty posiadające jedynie podmiotowość 

administracyjnoprawną (np. minister, wojewoda)441. Zakład opieki zdrowotnej może rozpocząć 

działalność dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru, który to wpis uwarunkowane spełnieniem 

ustawowych przesłanek, odmowa wpisu następuje zaś w formie decyzji administracyjnej442; 

przesłanki te stanowią gwarancję realizacji na odpowiednim poziomie funkcji publicznej w tym 

obszarze. Analogicznie (choć z pewnymi odrębnościami) wygląda kwestia tworzenia zakładów 

publicznych funkcjonujących w obszarze oświaty – w przypadku podmiotów niepublicznych, 

konieczne jest uzyskanie zezwolenia podmiotu publicznego właściwego dla prowadzenia 

szkoły danego typu oraz uzyskanie zezwolenia kuratora oświaty, a także przesłanie statutu 

                                                           
441 Z. Czarnik, J. Posłuszny, Rozdział VIII. Zakład publiczny (…), s. 461-462. 
442 zob. art. 100-108 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz. U. z 2018 r., poz. 2190, tekst 

jedn. ze zm., dalej jako: „u.d.l.” 
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i aktu założycielskiego właściwemu kuratorowi oświaty oraz innym organom właściwym do 

sprawowania nadzoru pedagogicznego443. 

 

 Tego typu regulacje ustawowe pozwalają na wyciągnięcie kilku, bardziej ogólnych 

wniosków. Zarówno unormowania dotyczące obszaru opieki zdrowotnej, jak i edukacji 

doskonale obrazują, iż dopuszczono podmioty niepubliczne do tworzenia i prowadzenia 

zakładów w powyższych dziedzinach życia społecznego, to jednak charakter pełnionych przez 

nie funkcji nie pozwala na przyznanie im pełnej swobody w zakresie prowadzonej działalności. 

Publiczny charakter zadań determinuje stałe powiązanie z administracją publiczną, która ponosi 

odpowiedzialność zarówno za ochronę zdrowia, jak i edukację; to właśnie ten związek zakładu 

z administracją stanowi ich istotę i przesądza o publicznym charakterze444. W przypadku 

podmiotów niepublicznych, wskazany już powyżej model reglamentacyjny uzupełnia więc 

model utworzenia zakładu usług publicznych poprzez odpowiedni akt administracyjny 

administracji rządowej lub samorządowej. Wykorzystanie zezwolenia jako prawnej formy 

tworzenia zakładu daje możliwość zakładowi tworzonemu przez podmiot niepubliczny uzyskać 

przymiot zakładu publicznego (zakładu usług publicznych), co jest konsekwencją istoty 

zezwolenia, które określa pozycję prawną podmiotu w konkretnej sytuacji445. Dlatego też 

stopień i zakres reglamentacji w tworzeniu zakładów jest wyznaczony zakresem funkcji przez 

nie realizowanych oraz uznaniem ich doniosłości przez państwo446. 

 

 Zgodzić się należy z tezą Z. Czarnika i J. Posłusznego, iż utworzenie zakładu 

publicznego przez organ administracji jest zawsze aktem indywidualnym, ponieważ tworzy 

określony, konkretny podmiot administracyjnoprawny, jest to działanie w sferze ustrojowo-

organizacyjnej administracji. Dlatego należy przyjąć, że są to akty administracyjne przynależne 

sferze wewnętrznej administracji publicznej, nie podlegające reżimowi prawnemu właściwemu 

dla indywidualnych aktów administracyjnych, ustawodawstwo dopuszcza w tym zakresie takie 

formy jak rozporządzenie, uchwała, zarządzenie447. M. Elżanowski wskazywał, iż akt tworzący 

zakład, jakkolwiek rozwiązuje konkretną sytuację administracyjnoprawną, to jednak nie 

                                                           
443 art. 88 ust.4-8 p.o. 
444 Zob. Z. Czarnik, J. Posłuszny, Rozdział VIII. Zakład publiczny (…), s. 462. 
445Ibidem, s. 463. 
446Ibidem, s. 462. 
447Ibidem, s. 460, D. R. Kijowski, Pozwolenia w administracji publicznej. Studium z teorii prawa 

administracyjnego, Białystok 2000, s. 179. 
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posiada drugiej cechy aktu administracyjnego, mianowicie konkretności adresata, dlatego 

również przyjmował, że są to akty normatywne, nie zaś akty administracyjne448. 

 

 Zwrócić należy uwagę na jeszcze jedną kwestię – ponownie należy podkreślić, że zakład 

może zostać utworzony wyłącznie w drodze administracyjnoprawnej. Jest to teza zgoła 

oczywista; klasyczna umowa cywilnoprawna nie mogłaby wywołać w tym zakresie żadnych 

skutków w sferze stosunków publicznoprawnych. Jednakże z czysto teoretycznego punktu 

widzenia (chociażby w świetle zasady swobody umów z art. 3531 k.c.) należałoby przyjąć, że 

jest dopuszczalne zawarcie niejako wstępnej umowy, regulującej na gruncie stosunków 

prywatnoprawnych właśnie kwestie związane z odpowiedzialnością poszczególnych 

podmiotów (np. wspólników spółki, członków stowarzyszenia itp.) za podjęcie czynności 

zmierzających do utworzenia zakładu449.  

 

 Zakłady publiczne mogą także podlegać różnym formom przekształceń 

organizacyjnych, mogą być również rzecz jasna likwidowane. Widoczna jest w tym zakresie 

tendencja ustawodawcy do posługiwania się niejednorodną siatką pojęciową – 

„przekształcenie”, „rozwiązanie”, „wyłączenie”, „połączenie”, „likwidacja”450. 

O przekształceniu zakładu można mówić wówczas, gdy istotnej zmianie poddano podstawowe 

zadania jednostki np. poprzez ich rozszerzenie lub zwężenie albo nowe ich określenie. 

Przekształceniem jest również zmiana zasad ich finansowania, przekształceniem nie jest zaś 

zmiana podporządkowania przez powierzenie nadzoru nad działalnością jednostki świadczącej 

usługi innemu organowi, niż wynika to z aktu o jej utworzeniu451. Likwidacja zakładu polega 

na całkowitym zaprzestaniu działalności tej jednostki. Dlatego też rozwiązanie (np. zespołu 

szkół) nie może być utożsamiane z likwidacją; rozwiązanie nie jest też tym samym co 

przekształcenie, gdyż to drugie oznacza zmianę jakościową, np. w zakresie formy 

ustrojowoprawnej452. Jakkolwiek zwraca się uwagę na brak dowolności i względnie małą 

swobodę organów administracyjnych odnośnie do omawianych przekształceń (poprzez 

związanie określonymi ustawowymi przesłankami, niekiedy wymóg uzyskania zgody innego 

                                                           
448 M. Elżanowski, Zakład państwowy (...), s. 79, należałoby doprecyzować, iż nie są to akty administracyjne sensu 

stricto, zob. J. Zimmermann, Prawo administracyjne (...), s. 371. 
449 Rzecz jasna w przypadku zakładów usług publicznych tworzonych przez podmioty niepubliczne. 
450 P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (…). s. 97. 
451 E. Ochendowski, Organy administracji (...), s. 323, ibidem, s. 97. 
452 P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (…), s. 98. 
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podmiotu), o tyle jednak podkreśla się równolegle, że tak restrykcyjne regulacje mogą stać 

w sprzeczności z konstytucyjną zasadą samodzielności samorządu w sprawach określania m.in. 

własnej struktury organizacyjnej453. Dokonanie przekształcenia organizacyjnego zakładu 

odbywa się na mocy odrębnego aktu organu monokratycznego (np. zarządzenia) lub odrębnej 

uchwały454. 

 

 Generalnie należy wskazać, iż w przypadku likwidacji zakładu obowiązuje zasada, 

iż zakład publiczny jest likwidowany w trybie właściwym dla jego utworzenia. Szczegółowa 

procedura likwidacji zakładu poszczególnych typów zakładów publicznych może być 

kształtowana w odmienny sposób, odpowiadający ich specyfice. Za każdym razem konieczne 

jest uregulowanie dotychczasowych stosunków zakładowych, zadysponowanie mieniem 

zakładu455. Ustawodawca kładzie nacisk na zapewnienie nieprzerwanego udzielania świadczeń, 

wynikających z zadań publicznych i wprowadza odpowiednie regulacje, które maja pozwolić 

na utrzymanie stabilnej sytuacji mimo likwidacji danej jednostki. Zauważalne są tutaj rozmaite 

konstrukcje normatywne – wymóg przeniesienia udzielania świadczeń na inną jednostkę 

organizacyjną, wymóg uzyskania zgody na likwidację zakładu lub też zasięgnięcia opinii w tej 

sprawie, enumeratywne określenie przesłanek likwidacji zakładu, szczególne wymagania 

formalne odnoszące się do likwidacji zakładu (ustawowa determinacja terminu, w jakim zakład 

może zostać zlikwidowany lub obowiązek powiadomienia o likwidacji zainteresowanych 

podmiotów)456. Absolutnie należy zgodzić się z tezą, iż uchwała organu stanowiącego jednostki 

samorządu terytorialnego w sprawie likwidacji jednostki świadczącej usługi nie może zostać 

uznana za akt wewnętrzny, zawiera bowiem normy generalne i abstrakcyjne, skierowane do 

podmiotów zewnętrznych wobec gminy, ma charakter normatywny i stanowi przepisy prawa 

miejscowego457. Jakkolwiek zauważyć należy, iż założenie takie różnicuje charakter prawny 

aktu tworzącego zakład (gdyż ten – jak zostało już wskazane powyżej – jest aktem 

administracyjnym przynależnym sferze wewnętrznej administracji publicznej) oraz aktu go 

likwidującego. 

 

                                                           
453 P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (…), s. 99. 
454Ibidem, s. 100. 
455 Z. Czarnik, J. Posłuszny, Rozdział VIII. Zakład publiczny (…), s. 464. 
456 P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (…), s. 101. 
457Ibidem, s. 101. 
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3.2. Organy zakładów usług publicznych 

  

 Już na wstępie należałoby stwierdzić, że czym innym jest kwestia samej struktury 

wewnętrznej zakładu, tj. utworzenia na podstawie aktów zakładowych generalnych 

(konkretyzujących często w tym zakresie ustawę) jednostek organizacyjnych 

wewnątrzzakładowych, czym innym zaś przedstawienie samej problematyki organów 

zakładowych. Struktura wewnętrzna zakładu – w zależności od jego typu – może być bardzo 

zróżnicowana i skomplikowana458. Przykładem niech w tym zakresie będzie zakład usług 

publicznych w postaci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – oprócz podstawowych 

jednostek organizacyjnych, tj. Wydziałów (podzielonych na odpowiednie, mniejsze jednostki 

wewnętrzne), zakład ten tworzą jednostki ponadwydziałowe (np. Biblioteka Jagiellońska, 

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego), jednostki 

pomocnicze o charakterze doświadczalnym, gospodarczym i usługowym, a w szczególności: 

wydawnictwa, biblioteki, pracownie, laboratoria, warsztaty (Rolniczy Zakład Doświadczalny 

UJ „Łazy”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego), jednostki międzywydziałowe 

(Jagiellońskie Centrum Językowe, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ), 

uniwersyteckie podmioty lecznicze (Szpital Uniwersytecki w Krakowie) i inne459. Warto 

zauważyć w tym kontekście, iż dopuszczalne jest istnienie „zakładu w zakładzie”, skoro 

jednostkami zakładu usług publicznych, jakim jest uczelnia, mogą być szpital, biblioteka, czy 

też muzeum, same z siebie stanowiące zakłady. 

 

Organem zakładu jest zaś osoba lub zespół osób, które mogą w imieniu tego zakładu 

kształtować sytuację prawną użytkowników, decydować w sprawach organizacyjnych oraz 

w sprawie gospodarowania środkami publicznymi przeznaczonymi do wykonywania zadań. 

Organami zakładu są najczęściej kierownik oraz organ kolegialny o kompetencjach 

stanowiących lub doradczych, o składzie fachowym, społecznym lub mieszanym460. Odnośnie 

do samego pojęcia „sytuacji prawnej” w tym kontekście, immanentnie związanego z innymi 

kategoriami pojęciowymi – stosunkiem zakładowym, relacją zakładową, podmiotowością 

administracyjnoprawną (zakładową) – jako że kwestie te są newralgiczne z punktu widzenia 

istoty problematyki zakładów usług publicznych, zasługują one na odrębne, szersze omówienie, 

                                                           
458 E. Ochendowski, Zakład administracyjny (...), s. 126. 
459 zob. Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także wykaz ww. podmiotów: 

http://www.uj.edu.pl/struktura/jednostki-poza-i-miedzywydzialowe, dostępne w Internecie: 1 maja 2019 r. 
460 P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (…), s. 102., E. Ochendowski, Organy administracji (...), s 334. 
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niźli tylko przy okazji analizowania problematyki organów zakładowych. Dlatego też 

rozważania w tym zakresie przeprowadzone zostaną w jednym z kolejnych rozdziałów. 

 

 Ustawodawca nie przewidział sytuacji, aby organ kierujący zakładem miał inny 

charakter niż monokratyczny (najczęściej określany jako „kierownik”, „dyrektor” itp. – pewne 

rozbieżności terminologiczne są w tym wypadku irrelewantne z punktu widzenia istoty 

działania organu zakładowego), brak jest regulacji, które dopuszczają kierowanie działaniem 

jednostek udzielających świadczeń przez organy kolegialny, jak zarząd, za wyjątkiem spółek 

komunalnych461. Jakkolwiek in abstracto – poza utrwaloną praktyką – brak jest teoretycznych 

przeciwskazań, które uniemożliwiałyby ustanowienie organu kierowniczego zakładu 

o charakterze kolegialnym. 

  

 Kierownik zakładu skupia w swoim ręku większość uprawnień i obowiązków 

należących do organów zakładu. Ponosi generalną odpowiedzialność za jego pracę, bierze 

udział w stosunkach zewnętrznych. Jeżeli kierownik zakładu kieruje jednostką niemającą 

osobowości prawnej, należałoby go określić odpowiednio kierownikiem gminnej, powiatowej, 

wojewódzkiej lub państwowej jednostki organizacyjnej, kierownicy jednostek mających 

osobowość prawną są organami osoby prawnej462. Kierownik zakładu może być powoływany 

w trybie konkursowym lub też poza konkursowym463. Zadania kierownika zakładu mają 

charakter zróżnicowany: organizacyjno-reprezentacyjny (reprezentowanie zakładu w sferze 

publicznej, współdziałanie z innymi podmiotami, gospodarowanie mieniem i finansami, 

ustalanie opłat za korzystanie z zakładu, kompetencje do kreowania nowych struktur 

organizacyjnych), związany z procesem świadczenia usług w ramach zakładu i nadzorem 

w tym zakresie (organizacja procesu świadczenia usług i wykonywanie czynności związanych 

bezpośrednio z udzielaniem świadczeń, określanie sytuacji użytkowników zakładu, nadzór 

fachowy nad pracą personelu zakładu) wykonywanie kompetencji przewidzianych odrębnymi 

przepisami (szczególne kompetencje publiczne, np. prowadzenie rejestrów, wykonywanie 

uprawnień pracodawcy z zakresu prawa pracy)464. 

                                                           
461 P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (…), s. 102. 
462Ibidem, s. 105. 
463 Ibidem, s. 103. 
464Ibidem, s. 105, problematyka kierownictwa, sprawowanego przez jednoosobowy organ zakładu, zostanie szerzej 

przeanalizowana w rozdziale 5. 
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 Co do innych organów – zgodzić się należy z tezą, że chociażby ze względów czysto 

prakseologicznych konieczne jest utworzenie stanowiska zastępcy (zastępców) kierownika 

zakładu, dodatkowo w niektórych typach zakładów osoba zajmująca stanowisko kierownika 

nie musi legitymować się kwalifikacjami zawodowymi, właściwymi dla profilu udzielanych 

świadczeń; w takim modelu normatywnym obowiązki kierownika związane z nadzorem 

fachowym są realizowane przez jego zastępcę, posiadającego niezbędne kwalifikacje 

zawodowe. Stanowisko to może być obsadzane również w drodze konkursowej, z określonym 

przez przepisy prawa udziałem kierownika zakładu w procedurze konkursowej465. 

 

 Wśród pozostałych organów monokratycznych wyróżnić należy chociażby 

kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych zakładu. Co do zasady tworzenie ich 

stanowisk ma miejsce wedle podobnych zasad, co w przypadku stanowiska zastępcy 

kierownika – ma miejsce procedura konkursowa, od kandydatów na te stanowiska wymagane 

są z reguły szczególne kwalifikacje zawodowe, zgodne z profilem świadczeń udzielanych przez 

zakład466. 

 

 Zauważyć należy tendencję do tworzenia nowych, odrębnych organów 

monokratycznych, funkcjonujących w ramach struktury zakładowej, jednakże 

podporządkowanych bezpośrednio kierownikowi danego zakładu usług publicznych lub jego 

zastępcy. Przykładem tego są chociażby organy w postaci pełnomocników rektora szkół 

wyższych. Możliwość powoływania tego typu instytucji przewidziana jest przez 

wewnątrzzakładowy akt generalny, tj. statut (vide np. § 29 Statutu Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, zgodnie z którym „Rektor może powołać pełnomocników, określając zakres 

ich działania w pisemnym pełnomocnictwie lub w akcie wewnątrzuczelnianym”) – przykładem 

tego typu działania jest utworzenie stanowisk np. Pełnomocnika Rektora UJ ds. prawnych, 

Pełnomocnika Rektora UJ ds. internacjonalizacji oraz Pełnomocnika Rektora UJ ds. 

bezpieczeństwa studentów i doktorantów467. 

 

                                                           
465 P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (...), s. 108. 
466Ibidem. 
467 lista aktualnych Pełnomocników Rektora UJ dostępna na stronie: 

http://www.uj.edu.pl/struktura/wladze/pelnomocnicy-rektora, dostępne w Internecie: 1 maja 2019 r. 
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 Newralgiczna z punktu widzenia funkcjonowania zakładu jest rola organów 

kolegialnych. W nauce wyróżnia się ich kilka typów, bazując na kryterium składu. Po pierwsze 

- organy o składzie wyłącznie fachowym – tworzone spośród osób wykonujących czynności 

bezpośrednio związane z udzielaniem świadczeń, mających odpowiednie przygotowanie 

zawodowe. Organy tego rodzaju są wyposażone najczęściej w prawo współdecydowania 

w wielu istotnych sprawach dotyczących funkcjonowania zakładu. Ich kompetencje mogą mieć 

charakter samodzielny lub też mogą podejmować one czynności wspólnie z kierownikiem 

zakładu. Po drugie – organy o składzie mieszanym. Tworzone są częściowo spośród fachowego 

personelu zakładu, a częściowo spośród innych osób, np. przedstawicieli organów 

założycielskich, przedstawicieli użytkowników itp. Po trzecie – organy o składzie wyłącznie 

społecznym, tj. tworzone tylko spośród użytkowników zakładu lub ich przedstawicieli468 

Kolejnym kryterium podziału, które należałoby wskazać w przypadku organów kolegialnych, 

związane jest z poziomem ich „decyzyjności” w ramach procesu świadczenia usług 

zakładowych. Wyróżnić można organy współdecydujące oraz opiniodawcze469. Kolegialnymi 

organami decydującymi oraz współdecydującymi są chociażby rada pedagogiczna 

w szkołach470, nowy organ w strukturze szkolnictwa wyższego, tj. rada uczelni, ale także 

funkcjonujące już w dotychczasowej przestrzeni prawnej szkolnictwa wyższego, tj. senat 

uczelni i rady jednostek organizacyjnych funkcjonujących wewnątrz uczelni. Organami 

opiniodawczo-doradczymi są ciała samorządowe, funkcjonujące w zakładach usług 

publicznych typu korporacyjnego, tj. samorządy uczniowskie i uczelniane a także organizacje 

studenckie471 (jakkolwiek posiadają one w ograniczonym zakresie również kompetencje 

stanowiące), rady społeczne w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami472, 

a także komitety rodzicielskie473. Skład części z tych organów ma charakter wyłącznie fachowy 

(np. rada pedagogiczna, Senat), część zaś to organy o składzie mieszanym (rada uczelni, rada 

społeczna podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, rada muzeum), niektóre organy 

mają z kolei charakter stricte społeczny – np. organy samorządowe, złożone w całości 

z destynatariuszy w szkołach podstawowych, średnich oraz w ramach szkolnictwa wyższego, 

a także komitet rodzicielski (będący nota bene przykładem organu społecznego zakładu, 

nieskładającego się z jego destynatariuszy474). W tym miejscu nasuwa się oczywista refleksja, 

                                                           
468 P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (...), s. 109. 
469 E. Ochendowski, Zakład administracyjny (...), s. 130-132. 
470 art. 69 p.o. 
471 art. 85 p.o. 
472 art. 48 u.d.l. 
473 art. 83 p.o. 
474 E. Ochendowski, Zakład administracyjny (...), s. 136-137. 
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którą można sprowadzić do stwierdzenia, że im więcej autonomii i korporacyjności w ramach 

stosunków zakładowych, tym większa rola społecznych organów kolegialnych. Kolejno – 

organy o składzie fachowym lub też mieszanym mają w większym stopniu charakter 

(współ)decydujący, z kolei organy społeczne pełnią przede wszystkim rolę opiniodawczo-

doradczą, ich „decyzyjność” jest ograniczona, wręcz „wycinkowa”. 

 

 Podkreśla się, że mimo iż w przypadku zakładów wyróżnia się co do zasady ich 

jednoosobowe kierownictwo, nie oznacza to bynajmniej oparcia ich struktury wyłącznie na 

organach monokratycznych. Organy kolegialne odgrywają ważną rolę; w niektórych rodzajach 

zakładów występują one jako zakłady współdecydujące, czy też decydujące w określonym 

zakresie, w innych zaś jako organy opiniodawcze i doradcze w najważniejszych dla danego 

zakładu sprawach475. Przychylić się należy do stanowiska, że powoływanie kolegialnych 

organów opiniodawczych i doradczych jest celowe, gdyż umożliwia wszechstronne rozważenie 

ważniejszych zagadnień z zakresu funkcjonowania zakładu476. 

 

 Zakres obowiązków i kompetencji przypisanych do poszczególnych organów 

i stanowisk pracy w zakładzie musi wynikać z norm umiejscowionych w statucie lub też 

regulaminie danego zakładu. Należałoby – w ślad za P. Chmielnickim – wskazać na kilka typów 

relacji zakładowych, zachodzących między organami zakładu a jego personelem477. Są to 

relacje między organami zakładu oraz organami zakładu a osobami wykonującymi czynności 

bezpośrednio związane z udzielaniem świadczenia, tj. między etatowymi pracownikami 

zakładu a jego personelem478. Relacje te mogą zachodzić na kilku płaszczyznach – w trakcie 

dokonywania działań bezpośrednio związanych z udzielaniem świadczenia, dotyczące 

gospodarowania środkami przeznaczonymi do wykonywania zadań zakładu i organizacji jego 

funkcjonowania, relacje dotyczące spraw osób zatrudnionych w jednostce oraz relacje 

podobne479. Pozostałe typy relacji to te zachodzące między organami i personelem zakładu 

a jego użytkownikami, między organami i personelem zakładu a organami założycielskimi i ich 

                                                           
475Ibidem, s. 135. 
476Ibidem, s. 135. 
477 P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (...), s. 110-111. 
478Ibidem. 
479Ibidem. 
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przedstawicielami, między organami zakładu i personelem zakładu, a reprezentacjami 

społecznymi, powołanymi specjalnie w celu współdziałania z organami zakładu480. 

 

 Zgodzić się również należy ze stanowiskiem, przewidującym dopuszczalność 

utworzenia organu zakładowego nieznanego ustawie, w sytuacji, w której nie wiązałoby się to 

z przeniesieniem nań ustawowych kompetencji istniejącego już organu zakładu, zwłaszcza 

w przypadku zakładów tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego – przemawia za 

tym chociażby prawo samostanowienia samorządu powszechnego do samodzielnego 

kształtowania swoich struktur organizacyjnych481. 

 

3.3. Formy działania stosowane w zakładach usług publicznych 

 

3.3.1 Pojęcie aktu administracyjnego 

  

Problematyka form działania administracji publicznej, typologii tychże form (przede 

wszystkim podziału na formy władcze i niewładcze), została przeanalizowana w drugim 

rozdziale niniejszej rozprawy. Stąd też w tym miejscu przypomnieć należy przyjęte rozumienie 

pojęcia formy działania administracji publicznej, zgodnie z którym jest to typ, rodzaj 

podejmowanego przez administrację publiczną działania, mającego na celu realizację jej zadań 

i funkcji, będącego swoistą kompilacją i uproszczoną wersją założeń przyjmowanych w tym 

zakresie przez przedstawicieli nauki prawa administracyjnego (np. J. Starościaka oraz 

K. Ziemskiego). Jednymi z „podtypów” form działania są rzecz jasna działania prawne, 

a w tym zakresie dominującą rolę (w myśl wciąż pokutującego w prawie administracyjnym 

paradygmatu władczego rozstrzygania spraw administracyjnych) odgrywa oczywiście pojęcie 

aktu administracyjnego. Dlatego zanim przeanalizowana zostanie kwestia aktów zakładowych 

generalnych i indywidualnych, konieczne jest uprzednie przeprowadzenie rozważań 

odnoszących się do samego, teoretycznego pojęcia aktu administracyjnego, w kontekście 

rozważań odnoszących się do stanowienia i stosowania prawa – celem niejako „oczyszczenia 

przedpola”, przed dalszą analizą. 

                                                           
480Ibidem. 
481Ibidem, s. 109-110, zob. przywołany przez Autora wyrok NSA w Warszawie z 18.02.1994 r., I SA 2480/93, 

OSS 1994, nr 4-5, poz. 176. 



158 
 

 Poczynając od ogólnej refleksji - przede wszystkim zgodzić się należy z tezą, że 

formułowanie pełnej, zamkniętej definicji aktu administracyjnego wydaje się zbędne, dlatego 

lepiej przedstawić jego cechy482. Akt administracyjny jest więc władczym działaniem 

administracji publicznej, mającym charakter czynności prawnej, wywołującej skutki zarówno 

w obszarze prawa administracyjnego, jak i prawa prywatnego, rozstrzygającej o określonych 

skutkach prawnych ustalonego przez podmiot administrujący stanu faktycznego poprzez 

załatwienie sprawy administracyjnej. Rozstrzygnięcie to musi mieć postać uzewnętrznionego 

oświadczenia woli, musi mieć ono również charakter indywidualny i konkretny (poprzez 

indywidualne wskazanego adresata aktu oraz wyraźne zidentyfikowanie i wskazanie przez 

podmiot administrujący, istniejącej na dzień wydania aktu sytuacji prawnej (korelacji stanu 

faktycznego i prawnego)483. W nauce prawa administracyjnego wyróżnia się wiele rozmaitych 

kryteriów typologizujących akty administracyjne – np. podział na akty wewnętrzne 

i zewnętrzne, deklaratoryjne i konstytutywne, swobodne i związane, dwustronne 

i jednostronne, uprawniające, zobowiązujące i mieszane484. Nie jest istotą niniejszej rozprawy 

omówienie wszystkich tych kryteriów; z punktu widzenia przedmiotowych rozważań 

najistotniejszy będzie podział na akty administracyjne zewnętrzne i wewnętrzne – poruszamy 

się wszak w obszarze stosunków zakładowych, które zależnie od przyjętej koncepcji mogą 

przynależeć bądź to do sfery zewnętrznej lub wewnętrznej administracji publicznej, skutki 

niektórych indywidualnych aktów, wydawanych w ramach działalności zakładowej, mogą 

ograniczać się jedynie do obszaru zakładu lub też przeciwnie – kształtować prawa i obowiązki 

destynatariuszy w sposób szerszy, niż wynikałoby to z podległości zakładowej. Akty 

wewnętrzne kierowane są do podporządkowanych jednostek organizacyjnych oraz do 

podległych pracowników485, akty zewnętrzne zaś adresowane są do obywateli, organizacji, 

osób prawnych. Podstawą prawną wydawania aktów wewnętrznych może być „ogólna norma 

kompetencyjna”486, podczas gdy akty wydawane w sferze zewnętrznej wymagają szczegółowej 

podstawy prawnej ich wydawania i to norm prawa powszechnie obowiązującego487. 

 

                                                           
482 J. Zimmermann, Prawo administracyjne (…), s. 165. 
483 K. Ziemski, Rozdział II. Formy prawne w sferze działań zewnętrznych administracji publicznej [w:] R. Hauser, 

Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego. Prawne formy działania administracji. 

Tom 5, Warszawa 2013, s. 174-176, zob. przywołaną tam literaturę. 
484Ibidem, s. 178 i n. 
485 E. Ochendowski, Prawo administracyjne (…), s. 188. 
486 Z. Janku, Prawne formy działania administracji [w:] Z. Leoński (red.) Zarys prawa administracyjnego, 

Warszawa-Poznań 1985, s. 164. 
487 K. Ziemski, Rozdział II. Formy prawne (…), s. 179. 
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 Powyższe przesądza, że w klasycznym rozumieniu, immanentną cecha aktu 

administracyjnego jest jego indywidualność i konkretność. Kwestia dopuszczalności 

wyróżniania aktów administracyjnych generalnych związana jest więc z rozumieniem (wąskim 

lub szerokim) samego pojęcia aktu administracyjnego. Dlatego z pełną świadomością istnienia 

licznych dyskusji w tej mierze, związanych chociażby z rozróżnianiem stanowienia od 

stosowania prawa, bazujących na interpretacji konstytucyjnego katalogu źródeł prawa, 

konstytucyjnym podmiotowym i przedmiotowym zamknięciu (lub otwarciu) katalogu źródeł 

prawa wewnętrznego, rozumieniu pojęcia „przepisów administracyjnych”, konieczne jest 

zauważenie kilku kwestii.  

 

Problemem w tej mierze jest fundamentalne dla teorii prawnych form działania 

administracji zagadnienie, związane z koniecznością udzielenia odpowiedzi na pytanie: czy 

każde działanie organów tej administracji poprzez podejmowanie aktów generalnych musi 

mieścić się w konstytucyjnej formule stanowienia aktów prawa miejscowego, czy też może ono 

być formą stosowania prawa; czy „akt normatywny” to tylko termin techniczny, oznaczający 

akt o dowolnym charakterze prawnym, jeśli tylko skierowany jest do nieoznaczonego adresata, 

czy też każdy „akt normatywny” musi być zarazem „źródłem prawa w rozumieniu 

Konstytucji?”488. Dalej – czy generalny akt stanowiony przez administrację publiczną zawsze 

musi być aktem powszechnie obowiązującym i tym samym podlegać konstytucyjnym 

wymogom z takim aktem wiązanym, czy też może przybierać inny charakter – aktu władczego 

i zewnętrznego zarazem niebędącego „stanowieniem prawa powszechnie obowiązującego”489. 

Przyjąć należy za M. Stahl, że w katalogu form działania administracji będą mieścić formy 

stanowienia prawa i formy, które są tego prawa stosowaniem. Rozwój i zmiany zadań 

publicznych oraz ich uwarunkowań wymagają poszukiwania dróg przezwyciężania konfliktów 

między tymi zadaniami, a nieprzystającymi do nich, wymagającymi nowego spojrzenia, wąsko 

określanymi prawnymi formami działania. Przepisy administracyjne wydają się być nową, 

mieszaną prawną formą działania, łączącą elementy właściwe dla stanowienia prawa i cechy 

wiązane ze stosowaniem prawa490. Jakkolwiek generalnie te kwestie są dość szeroko poruszane 

w polskiej nauce prawa administracyjnego, o tyle jednak brak jest tutaj jednolitego 

                                                           
488 M. Kulesza, Przepisy administracyjne w zamkniętym systemie źródeł prawa, „Samorząd Terytorialny” 2000/9, 

s. 3, M. Stahl, Rozdział II. Formy prawne w sferze działań zewnętrznych administracji publicznej [w:] R. Hauser, 

Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego (…), s. 146. 
489 M. Stahl, Rozdział II. Formy prawne (…), s. 147. W ślad za ww. autorką należy zauważyć, iż M. Kulesza 

uznaje stanowienie aktów generalnych za akt stosowania prawa. 
490Ibidem, s. 147-148. 
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stanowiska491. Zaakcentować należy pogląd J. Zimmermanna, zgodnie z którym Konstytucja 

odmawia przyznania „aktom generalnym stosowania prawa” przymiotu źródeł prawa, przez co 

mają swoje miejsce wśród prawnych form działania administracji publicznej, choć ich 

zakwalifikowanie do określonej grupy jest trudne. Są to akty związane z bieżącym 

wykonywaniem zadań z zakresu administracji, których istnienie jest niezbędne dla 

prawidłowego funkcjonowania administracji i dla oddzielenia zadań bieżących od rządowych 

(politycznych). W świetle Konstytucji nie mogą być one zaliczone do źródeł prawa, choć 

„stosują prawo przez tworzenie następnych norm powszechnie obowiązujących, są zatem 

aktami stosowania prawa, ale w szerszym, lub nawet najszerszym znaczeniu”492. Tego typu 

nowa forma prawna działania administracji publicznej, tj. „stosowanie prawa przez jego 

stanowienie” wprawdzie nie ma konkretnych podstaw konstytucyjnych – bo Konstytucja nie 

zajmuje się prawnymi formami działania administracji publicznej – ale nie narusza jej 

postanowień, jeśli stanowienie przepisów administracyjnych uzna się za działanie oparte na 

trójpodziale i samodzielności władz publicznych oraz na ustawowych normach 

kompetencyjnych, określających zadania i obowiązki organów administracji493. 

 

Dlatego też konkludując ten fragment rozważań stanąć należy na stanowisku, 

iż podejmowanie aktów generalnych będzie odrębną formą działania administracji publicznej, 

tj. „stosowaniem prawa przez jego stanowienie”; podjęte w ten sposób akty nie będą 

konstytucyjną kategoria źródeł prawa, lecz będą one należeć do (pozakonstytucyjnych) 

przepisów administracyjnych. Będą to akty administracyjne sensu largo, gdyż pozbawione 

będą cechy charakterystycznej dla aktów administracyjnych sensu stricto, tj. indywidualności 

adresata i konkretności (czy też podwójnej konkretności). W tej kategorii będą więc mieściły 

się tzw. „akty zakładowe tworzące normy ogólne” (vide E. Ochendowski494), tj. przede 

wszystkim regulaminy i statuty495. Zwrócić należy uwagę, iż mogą one dotyczyć również 

                                                           
491 W. Chróścielewski, Akt administracyjny generalny (...), s. 83-105.  
492 J. Zimmermann, Prawo administracyjne (…), s. 286-287. 
493 M. Stahl, Rozdział II. Formy prawne (…), s. 150. 
494 E. Ochendowski, Zakład administracyjny (…), s. 190 i n. 
495 Jakkolwiek zauważyć i zaakcentować należy stanowiska odrębne: P. Chmielnickiego, zgodnie z którym akty 

tworzące zakłady administracyjne (regulaminy i statuty) mają charakter źródeł prawa w rozumieniu Konstytucji, 

zob. P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne w Polsce (…), s. 96., P. Lisowskiego, Prawo zakładowe – in rebus 

angustis? (...), s. 211 oraz R. Raszewskiej-Skałeckiej: Zakres prawnej samodzielności prawotwórczej zakładu 

administracyjnego [w:] J. Korczak (red.) Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 

70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia, Wrocław 2016, s. 409., idem, Koncepcja zakładu 

administracyjnego w polskiej nauce prawa administracyjnego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2778, 

„Przegląd Prawa i Administracji 2005”, t. LXVIII, s. 181-225, idem, Legalność źródeł prawa zakładowego – statut 

i regulamin w świetle konstytucyjnego systemu źródeł prawa, Acta Universitatis Wratislaviensis 20 2950, 
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potencjalnych destynatariuszy, np. poprzez ustalenie kryteriów rekrutacji na studia. W zasadzie 

więc jest to pozakonstytucyjny przepis administracyjny o charakterze powszechnie 

obowiązującym496, co tylko potęguje wrażenie, iż przedmiotowa problematyka zasługuje na 

odrębne, kompleksowe i porządkujące unormowanie, być może łącznie ze zmianą przepisów 

Konstytucji w tym zakresie. 

 

Tego rodzaju stanowisko paradoksalnie nie musi stać w sprzeczności z twierdzeniami, 

iż obecność w porządku prawnym aktów prawa zakładowego, spełniających przesłankę 

zgodności z aktami prawa powszechnie obowiązującego, nie narusza konstytucyjnej 

konstrukcji systemu źródeł prawa497. Ponownie – przesądzenie, iż m. in. akty zakładowe nie 

stanowią źródeł prawa w rozumieniu Konstytucji nie implikuje jednocześnie twierdzenia, iż ich 

istnienie – mimo ewidentnie normatywnego charakteru - jest z Konstytucją sprzeczne. 

Jakkolwiek akty prawa zakładowego w praktyce nierzadko normują problematykę uprawnień 

i obowiązków jednostek konstytucyjnie zastrzeżoną dla regulacji szczebla ustawowego498, 

jednakże jest to kwestia należytego skonstruowania zależności między aktem ustawowym, 

zawierającym upoważnienie do wydania aktów zakładowych generalnych, a samymi tymi 

aktami. Mianowicie – tego, na ile przepisy rangi ustawowej dookreślają przedmiot regulacji, 

przewidziany w statucie (w skrajnej wersji statut recypowałby postanowienia ustawowe), na ile 

zaś zakładom przyznano samorządność normodawczą499. 

 

3.3.2. Akty zakładowe generalne i indywidualne. Decyzja administracyjna jako forma 

działania administracji w ramach zakładów usług publicznych 

  

Akty zakładowe spełniają niezwykle istotą rolę w funkcjonowaniu zakładu – zasadniczo 

wyznaczają wraz z przepisami prawa powszechnie obowiązującego treść władztwa 

                                                           
„Przegląd Prawa i Administracji” 2006, t. LXXIV, s. 191-220, idem, Miejsce statutu i regulaminu zakładu 

administracyjnego w systemie źródeł prawa. Kwestie wybrane, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3052, 

„Przegląd Prawa i Administracji 2008, t. LXXVII, s. 259-291. 
496 Tak też. P. Lisowski, Prawo zakładowe – in rebus angustis? (...), s. 211 
497 R. Raszewska-Skałecka, Statut i regulamin zakładu administracyjnego (...), s. 314, idem, Miejsce statut 

i regulaminu zakładu administracyjnego (...), s. 268, Ł. Dziamski, Zakład administracyjny – nowe ujęcie (...), 

s. 549. 
498  T. Brzezicki, M. Masternak, Stanowienie norm ogólnych przez zakłady publiczne [w:] Podmioty administracji 

publicznej i prawne formy ich działania (...), s. 87, Ł. Dziamski, Zakład administracyjny – nowe ujęcie (...), s. 549. 
499 Zob. szerzej R. Raszewska-Skałecka, Zakres prawnej samodzielności prawotwórczej zakładu (...). 
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zakładowego, niekiedy są również samoistną podstawą określania tej treści500. Co do zasady 

ustrój i organizację zakładów usług publicznych określają dwa typy aktów zakładowych 

generalnych, mianowicie statuty i regulaminy, określane niekiedy jako prawo zakładowe501. 

W doktrynie charakter prawny tychże aktów nie został przesądzony w sposób jednolity, 

jakkolwiek dość zgodnie zauważa się, że mają one odrębny przedmiot regulacji, mianowicie 

statuty określają strukturę i organizację zakładu, natomiast regulaminy sposób korzystania 

przez destynatariuszy z usług świadczonych przez zakład, ich zakładowe prawa i obowiązki502. 

 

Generalnie przyjąć należy, że statuty są specyficznymi aktami organizacji, 

zawierającymi norm prawne ustanowione przez podmioty prawa publicznego, regulujące ich 

sprawy wewnętrzne503. Prawo statutowe jest wyrazem autonomii zakładu i jest to zbiór norm, 

ustanawianych w granicach umocowania ustawy, regulujących strukturę i zasady jego 

funkcjonowania. Normy statutowe mają więc charakter wewnętrzny; zadaniem statutu jest 

uregulowanie wewnętrznej struktury organizacyjnej danej jednostki, jej stosunku do 

destynatariuszy (w ograniczonym, ścisłym zakresie) i pracowników, wzajemnych relacji 

między nadrzędnymi i podrzędnymi jednostkami504. Statut winien potwierdzać zadania zakładu 

lub precyzować sposób ich realizacji albo też wskazywać na rodzaje świadczeń dostępnych 

w zakładzie danego typu505. 

 

Regulamin zakładu z kolei jest zbiorem przepisów regulujących zasady postępowania 

w określonych sytuacjach wydany przez organ do tego upoważniony506. Regulaminy „służą 

określaniu przesłanek, zasad i trybu podejmowania powtarzających się działań (…) w ramach 

pewnych rygorów administracyjno-prawnych w stosunku do nieskonkretyzowanych z góry 

adresatów, którzy z mocy prawa albo niekiedy wbrew własnej woli pozostawać będą 

                                                           
500 Z. Czarnik, J. Posłuszny, Rozdział VIII. Zakład publiczny (…), s. 472. 
501Ibidem, M. Elżanowski wprowadzał podział na „akty o charakterze podstawowym (regulaminy) i inne akty 

ogólne”, zob. M. Elżanowski, Zakład państwowy (…), s. 124. 
502 Z. Czarnik, J. Posłuszny, Rozdział VIII. Zakład publiczny (…), s. 472. 
503 E. Ochendowski, Prawotwórcza funkcja gminy, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1991, nr 2, 

s. 25, T. Rabska, Akty organizacji w gospodarce narodowej [w:] Studia z zakresu prawa administracyjnego. Praca 

zbiorowa ku czci prof. dr. Mariana Zimmermanna, Warszawa-Poznań 1973, s. 157 i n. 
504 Z. Czarnik, J. Posłuszny, Rozdział VIII. Zakład publiczny (…), s. 473, Z. Leoński, Nauka administracji (…), 

s. 58. 
505 Z. Czarnik, J. Posłuszny, Rozdział VIII. Zakład publiczny (…), s. 473. 
506 R. Raszewska-Skałecka, Statut i regulamin zakładu administracyjnego jako źródła prawa Wrocław 2007, s. 90. 
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w określonym kompleksowo stosunku prawnym z administracją”507. Przyjąć należy w ślad za 

W. Klonowieckim (a także konsekwentnie stosując przyjęte wcześniej założenie), że 

regulaminy są aktami prawa wewnętrznego508, mogą wiązać tylko zakład i jego pracowników, 

zaś postanowienia, które wkraczają w sferę praw użytkowników mogą co najwyżej recypować 

postanowienia ustawy509. Regulamin może więc potwierdzać stan istniejący w ustawach; 

zgodzić się należy z tezą Z. Czarnika i J. Posłusznego, że w obecnym porządku konstytucyjnym 

nie do utrzymania jest pogląd, zgodnie z którym regulamin zakładu jest podstawą 

wewnętrznego funkcjonowania zakładu oraz regulowania sytuacji prawnej użytkowników510 - 

bazując na założeniu, że regulowanie sytuacji użytkownika ma oznaczać dopuszczalność 

prawnej ingerencji w wolności i prawa jednostki. W polskim porządku prawnym reglamentacja 

praw podmiotowych zastrzeżona jest dla ustawy; stosunki zakładowe są częścią stosunków 

administracyjnoprawnych, te muszą mieć oparcie w ustawie, niezależnie od charakteru 

prawnego aktów kształtujących ich treść511. Dlatego też zarówno akty normatywne (akty 

zakładowe generalne) jak i administracyjne związane z realizacją władztwa zakładowego 

muszą mieć podstawę ustawową512. Ich przestrzeganie gwarantowane jest często wieloma 

środkami władczymi – przymusem bezpośrednim, udzieleniem upomnienia lub nagany, 

okresowym niedopuszczeniem do korzystania ze świadczeń, ograniczeniem świadczeń, 

wydaleniem z zakładu513. 

 

Podsumowując ten fragment rozważań – statuty i regulaminy zawierają generalnie trzy 

grupy postanowień: w przypadku statutów - dotyczące celu zakładu, jego pozycji prawnej 

i stosunków z innymi podmiotami administracji i organami państwowymi, postanowienia 

normujące wewnętrzne funkcjonowanie zakładu, stosunki pomiędzy poszczególnymi organami 

                                                           
507 J. Filipek, Prawo administracyjne (…), s. 64., Z. Czarnik, J. Posłuszny, Rozdział VIII. Zakład publiczny (…), 

s. 475. 
508 Odmienna koncepcja zakłada, że regulaminy mają charakter normatywny, przez co przynależą do kategorii 

źródeł prawa, gdyż są one wydawane na podstawie ogólnego upoważnienia ustawowego, zawierają normy 

generalne, aczkolwiek ograniczone przedmiotowo do konkretnego zakładu, zob. M. Elżanowski, Charakter 

prawny i zakres regulaminuzakładu państwowego, „Państwo i Prawo”, 1969/8-9, s. 338, W. Dawidowicz, Wstęp 

do nauk (…) s. 79, J. Starościak, Podstawy prawne działania administracji. Źródła prawa administracyjnego, 

Warszawa 1973, s. 99 i n., P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (…), s. 95.  
509 W. Klonowiecki, Zakład publiczny (…) s. 180 i n. Jednakże wnioski, które przedstawiciele doktryny prawa 

administracyjnego międzywojnia wyciągali z tej tezy, odnoszące się do swobody kształtowania pozycji prawnej 

destynatariuszy, były zbyt daleko idące, a z pewnością za takie należy je uznać w świetle obowiązującego 

ustawodawstwa i przepisów Konstytucji, co zostanie szerzej przedstawione w rozdziale 4 pracy. 
510 Tak. J. Starościak, Studia z teorii i prawa administracyjnego, Warszawa 1967, s.71–89. 
511 Z. Czarnik, J. Posłuszny, Rozdział VIII. Zakład publiczny (…), s. 474. 
512Ibidem. 
513 M. Elżanowski, Zakład państwowy (…), s. 96. Kwestia ta zostanie szerzej omówiona przy okazji przedstawiania 

problematyki sankcji zakładowych.  
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zakładu, reprezentację zakładu, regulaminy zaś postanowienie regulujące stosunki między 

organami zakładu a użytkownikami i dotyczące pozycji prawnej użytkownika przez określenie 

jego praw i obowiązków514. 

 

Odnośnie do aktów zakładowych indywidualnych – podkreśla się, że w działalności 

zakładów usług publicznych znacznie rzadziej niż w przypadku administracji reglamentacyjno-

porządkowej są wykorzystywane akty administracyjne; w nauce prawa administracyjnego 

zauważalna jest dyskusja na temat charakteru prawnego takich aktów jak świadectwa szkolne, 

rozstrzygnięcia władz uczelni, skierowania lekarskie itp.515.  

 

E. Ochendowski używa w tym kontekście pojęcia aktów administracyjnych 

„zewnętrznych” (powszechnych) wydawanych przez zakłady oraz indywidualnych aktów 

administracyjnych wewnątrzzakładowych.  

 

Aktem administracyjnym wewnątrzzakładowym (aktem stosunku zakładowego) jest 

więc jednostronne działanie prawne organu zakładu, skierowane na wywołanie konkretnego, 

indywidualnie oznaczonego skutku prawnego w ramach stosunku zakładowego, nie 

stanowiącym o nawiązaniu, przekształceniu lub rozwiązaniu tegoż stosunku516. Tego typu 

określenie aktu administracyjnego wewnątrzzakładowego wyłącza regulaminy zakładowe, 

będące aktami generalnymi, akty indywidualne powodujące nawiązanie, przekształcenie lub 

rozwiązanie stosunku zakładowego, jako akty administracyjne powszechne oraz czynności 

materialno-techniczne, będące czynnościami które nie są skierowane na wywołanie 

konkretnych, indywidualnie oznaczonych skutków prawnych517. Do kategorii aktów 

administracyjnych wewnątrzzakładowych autor ten zaliczał np. polecenie nauczyciela 

skierowane do ucznia co do przygotowania odpowiedniego materiału na następną lekcję, 

decyzję o promocji, w szkole wyższej – zaliczenie ćwiczeń, laboratoriów, proseminariów, 

seminariów, oceny egzaminacyjne i prac dyplomowych i magisterskich, wpis na wyższy 

semestr, zezwolenie na powtarzanie roku, w szpitalu – polecenie zajęcia określonego łóżka, 

                                                           
514 P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (…), s. 95. 
515Ibidem, s. 111, zob. J. Homplewicz, Zagadnienia ustawodawstwa szkolnego (zarys problematyki polskiego 

prawa szkolnego), Katowice 1973, s. 81. 
516 E. Ochendowski, Zakład administracyjny (…), s. 214. 
517Ibidem. 



165 
 

zezwolenie wydane choremu na palenie tytoniu w sali chorych, na używanie telefonu szpitala, 

na przebywanie w parku lub ogrodzie szpitalnym itp.518 

 

Z kolei do zakładowych aktów administracyjnych powszechnych (zewnętrznych) 

E. Ochendowski zalicza akty o nawiązaniu, przekształceniu i rozwiązaniu stosunku 

zakładowego, a także akty wywierające skutki prawne w sferze powszechnego systemu prawa. 

Kolejnym wyodrębnianym przez Autora kryterium podziału jest kryterium adresata aktu – 

tj. wyróżnia on akty skierowane do destynatariuszy oraz akty skierowane do innych osób519. 

Odnosząc się do kategorii aktów dotyczących nawiązania, przekształcenia i rozwiązania 

stosunku zakładowego – wskazał, że akty nawiązania (odmowy nawiązania) są skierowane do 

podmiotów, które nie są dotąd ani też niekiedy w ogóle nie będą poddane szczególnym 

stosunkom zależności zakładowej; akt skierowany do osoby, która nie jest destynatariuszem 

nie może być uznany za akt wewnątrzzakładowy. W przypadku przekształcenia stosunku 

zakładowego – jakkolwiek akt taki jest skierowany do użytkownika zakładu, to jednak ze 

względu na skutki prawne jakie wywiera (de facto rozwiązanie dotychczasowego stosunku 

zakładowego i nawiązanie nowego stosunku), również nie może być on zaliczany do aktów 

wewnątrzzakładowych. Oczywiście również akt, którego skutkiem jest pozbawienie adresata 

statusu destynatariusza, poprzez pozbawienie prawa do korzystania ze świadczeń zakładowych, 

będzie aktem powszechnym520. Kolejno E. Ochendowski do aktów powszechnych zalicza 

również akty zakładowe, które wywierają skutek prawny nie tylko w ramach stosunku 

zakładowego, ale również w sferze powszechnego systemu prawa, tj. tworzą lub ustalają, że 

adresat aktu nabył określone uprawnienia – np. prawo ubiegania się o przyjęcie do szkoły 

średniej lub wyższej (dyplom ukończenia szkoły podstawowej lub średniej), prawo używania 

określonego tytułu (dyplom ukończenia studiów wyższych)521. 

                                                           
518Ibidem, s. 215. 
519Ibidem, s. 187-188. 
520Ibidem, s. 185-187. 
521Ibidem, s. 187.; por. np. stanowisko E. Iserzona, wedle którego za akt administracyjny (decyzję) można było 

uznać akt przyznający prawo do używania tytułów magistra, doktora itp., natomiast takiego charakteru należało 

odmówić świadectwom szkolnym, gdyż nie rodzą one bezpośrednio jakichś uprawnień lub obowiązków: 

E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego, Warszawa 1964, s. 14, a także pogląd 

J. Homplewicza, zgodnie z którym wystawianie ocen szkolnych nie wiąże się z jakimkolwiek postępowaniem 

administracyjnym, lecz z przeprowadzonym przez szkołę procesem nauczania i wychowania; świadectwo szkolne 

jest więc oficjalnym poświadczeniem o zdobyciu, uzyskaniu przez uczenia w danej szkole określonego zasobu 

wiedzy oraz poziomu wychowania. Charakter prawny decyzji o promowaniu jest inny niż charakter samej oceny 

szkolnej i świadectwa szkolnego; przedmiotem decyzji o promowaniu jest sprawa natury czysto administracyjnej, 

której treścią jest przejście lub nieprzejście ucznia do klasy następnej, zob. J. Homplewicz, Szkoły i placówki 

oświatowo-wychowawcze w systemie administracji państwowej, Zeszyty Naukowe UJ, Prace prawnicze, zeszyt 
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Powyższe prowadzi do oczywistej zdawałoby się refleksji, iż normatywnym przejawem 

indywidualnych zakładowych akty administracyjnych zewnętrznych – w obecnych realiach 

prawnych – będzie decyzja administracyjna. Przyjąć należałoby konwencję traktującą pojęcie 

to synonimicznie do aktu administracyjnego sensu stricto, będącym jego praktycznym (bo 

przeniesionym do prawa pozytywnego) wymiarem, charakteryzującym się powyższymi 

cechami: jednostronnością, zewnętrznością, indywidualnością i konkretnością522. 

Zakwalifikowanie aktów nawiązujących (czy też odmawiających nawiązania), 

przekształcających lub rozwiązujących stosunek zakładowy, do kategorii indywidualnych 

aktów zakładowych powszechnych (zewnętrznych), z punktu widzenia zaś stricte 

normatywnego jako decyzji administracyjnych, niesie ze sobą oczywiste konsekwencje 

związane z poziomem ochrony praw destynatariuszy. Kwestie te zostaną jednak osobno 

omówione w rozdziałach dot. statusu prawnego i faktycznego użytkowników zakładu, a także 

nadzoru i kontroli nad działalnością zakładu usług publicznych. 

 

Osobno należałoby wyróżnić tzw. akty tworzące sytuacje prawne dla destynatariuszy, 

tj. akty, które nie są skierowane do konkretnie oznaczonego adresata, ale dotyczą konkretnie 

określonej sytuacji – na gruncie prawa zakładowego będą to akty dotyczące konkretnych 

sytuacji w obrębie zakładu, których adresatami jest ogół destynatariuszy – vide akty 

o przeznaczeniu określonej sali w określonych godzinach do dyspozycji studentów na naukę 

własną, akty zakazujące palenia w pomieszczeniach zakładu itp.523 

 

 Dokonując syntezy powyższych rozważań – generalnie odnosząc się do 

zasygnalizowanych wątków przyjąć należy, że współczesna klasyfikacja aktów zakładowych 

nie będzie odbiegać w znacznym stopniu od tej wypracowanej w nauce prawa 

administracyjnego na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat i musi w dużym stopniu opierać 

się na dorobku E. Ochendowskiego i M. Elżanowskiego. Konieczne jest jednak 

uporządkowanie powyższej tematyki i wprowadzenie pewnych odmienności, co już było 

widoczne chociażby na etapie prezentowania poglądów E. Ochendowskiego. 

                                                           
25, Kraków 1966, s. 233. E. Ochendowski podzielił pogląd J. Homplewicza w zakresie decyzji o promowaniu, 

natomiast w przypadku świadectwa szkolnego podniósł, iż należałoby traktować je jako akt administracyjny 

o charakterze deklaratoryjnym, z czym należałoby się zgodzić; E. Ochendowski, Zakład administracyjny, s. 183. 
522 J. Zimmermann, Prawo administracyjne (…), s 371. 
523 E. Ochendowski, Zakład administracyjny (…), s. 199. 



167 
 

 Otóż ponownie należy w tym miejscu wyrazić stanowisko, zgodnie z którym prawo 

zakładowe tworzą akty zakładowe generalne, tj. statuty i regulaminy, a także akty zakładowe 

indywidualne. Akty zakładowe generalne są przykładem aktów administracyjnych ogólnych, 

będących nowym typem form działania administracji publicznej, mianowicie „stosowaniem 

prawa przez jego stanowienie” (czy też konkretniej, w ślad za J. Zimmermannem, stosowaniem 

prawa przez kreowanie kolejnych norm generalnych i abstrakcyjnych), mających charakter 

wewnętrzny – kształtują one ustrój i wewnętrzną organizację zakładów usług publicznych. Nie 

zmienia tego fakt, że przepisy prawa zakładowego – przede wszystkim mowa o regulaminach 

- odnoszą się do sytuacji prawnej użytkowników zakładu i ją modyfikują, gdyż czynią to po 

pierwsze „recypując” (vide W. Klonowiecki) ustawę, doprecyzowując ją w ramach 

przyznanego zakładom władztwa, granice tej ingerencji określone są przez przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego (w tym Konstytucję), z uwzględnieniem specyfiki relacji 

zakładowej.  Za akty generalne należałoby również uznać kategorię aktów określonych przez 

E. Ochendowskiego jako „akty tworzące sytuacje prawne dla destynatariuszy”, ze względu na 

to, że brak jest tutaj przywoływanej już powyżej „podwójnej konkretności” – wprawdzie 

dotyczą one konkretnie określonego stanu faktycznego, to jednak nie można abstrahować od 

tego, że ich adresatem jest ogół użytkowników zakładu. 

 

 Kolejną kategorię aktów zakładowych tworzą akty zakładowe indywidualne. Bazując 

na dorobku E. Ochendowskiego należy wyróżnić indywidualne akty zakładowe zewnętrzne, 

tj. takie, które odnoszą się do nawiązania, przekształcenia lub zakończenia stosunku 

zakładowego (których istotą jest ścisłe powiązanie z danym stosunkiem zakładowym, 

podejmowanymi w formie decyzji administracyjnej) oraz akty indywidualne, wywołujące 

skutki prawne w sferze poza-zakładowej (np. świadectwo szkolne, dyplom ukończenia studiów 

wyższych), a także indywidualne akty wewnątrzzakładowe (akty zakładowe sensu stricto, akty 

stosunku zakładowego). Ich istotą jest to, że są one skierowane na wywołanie konkretnego, 

indywidualnie oznaczonego skutku prawnego, który jednak nie determinuje treści samego 

stosunku zakładowego. Przytoczone przez E. Ochendowskiego przykłady tego typu aktów 

sugerują, że będziemy mieli z nimi do czynienia przede wszystkim w ramach tzw. władztwa 

fachowego, tj. merytorycznych kwestii związanych ze świadczeniem usług zakładowych (np. 

procesem dydaktycznym, procesem leczenia, sposobem odbywania kary w zakładzie karnym), 

charakter części z nich będzie się w istocie zbliżał do czynności materialno-technicznych; 
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chociażby mimo ewidentnego wymiaru „władczego” (zbliżonego do polecenia służbowego524), 

polecenie zajęcia określonego łóżka w szpitalu zawiera w sobie przede wszystkim aspekt 

techniczny. Odróżnienie tego typu aktów wewnątrzzakładowych od tych, które wpływają na 

treść stosunku zakładowego, będzie miało newralgiczne znaczenie z punktu widzenia nadzoru 

nad ich wydawaniem, co zostanie szerzej przedstawione na dalszym etapie rozważań. 

  

3.3.3. Umowy w ramach stosunków zakładowych 

 

3.3.3.1. Niewładcze i konsensualne formy działania administracji 

  

 Przypomnieć w tym miejscu należy wyrażone wcześniej stanowisko, iż istotą form 

niewładczych jest częściowe lub nawet całkowite zrównanie stron stosunku 

administracyjnoprawnego; formy te podejmowane są na podstawie norm prawa cywilnego 

(umowy cywilnoprawne), lub też norm publicznoprawnych, zezwalających na zastosowanie 

w danym stanie faktycznym formy niewładczej (umowy administracyjne, porozumienia 

administracyjne). Formy niewładcze mogą być również działaniami stricte faktycznymi. Formy 

niewładcze mają również charakter dwustronny525, konsensualny, gdzie obie strony stosunku 

prawnego mają wpływ na treść stosunku i ostateczny kształt podejmowanego aktu lub 

czynności. F. Longchamps niewładcze działania administracji publicznej wiązał z tzw. 

zjawiskami niekonfliktowymi i prawem niekonfliktowym526. Autor ten wskazywał, że pojęcie 

aktu administracyjnego nie obejmuje mnóstwa rzeczywistych działań indywidualnych; „poza 

obrębem tego pojęcia pozostają powiem tzw. działania niewładcze administracji, trochę 

niewyjaśniona kategoria tzw. czynności materialnych lub technicznych, akty rządzenia i ogrom 

działań, które pośrednio wpływają na życie społeczeństwa”527. Autor ten wskazywał na 

konieczność wypracowania szerszego rozumienia pojęcia „działania administracyjnego”, 

poprzez wyróżnienie jego rodzajów. Prawo administracyjne można pojmować bardzo szeroko 

jako „życie prawne”, tj. jako pewną całość kulturową, która obejmuje nie tylko sam porządek 

                                                           
524 Zob. szerzej na temat polecenia służbowego, J. Łętowski, Polecenie służbowe w administracji, Warszawa 1972. 
525 Jakkolwiek T. Kuta wyróżniał też działania niewładcze jednostronne, tyle że miała to być skierowana do bliżej 

nieznanych adresatów oferta współdziałania z organem administracyjnym, stąd też trudno uznać to za rzeczywisty 

objaw działania jednostronnego, zob. T. Kuta, Pojęcie działań niewładczych administracji, passim. 
526 F. Longchamps, O zjawiskach niekonfliktowych w prawie administracyjnym, „Państwo i Prawo” 1964, Nr 4, 

s. 675 i n. 
527 F. Longchamps, Współczesne problemy (...), s. 894-895. 
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prawny, ale i mechanizm utrzymywania tego porządku w społeczeństwie”528, dodatkowo 

„struktura prawna działań administracji musi się gruntownie unowocześnić, a dawny zasób 

form prawnych takich jak decyzje, nakazy, zakazy, nie wystarczą już do nowych zadań”529. 

Generalnie zgodzić się należy z tezą Z. Niewiadomskiego, iż „przymus nie jest już 

charakterystyczny dla współczesnej administracji. Administracja bowiem staje się coraz 

bardziej koncyliacyjna, wręcz negocjacyjna”530. 

 

 Zakorzeniając ten fragment rozważań w większym stopniu w obszarze socjologii 

i filozofii prawa – wskazuje się, że relacja pomiędzy administracją a społeczeństwem 

w demokratycznym państwie powinna polegać na aktywnym uczestniczeniu społeczeństwa 

w procesach decyzyjnych, które są podejmowane przez organy administracji w oparciu 

o normy prawa administracyjnego531 Istotą odchodzenia od pokutującego wciąż paradygmatu 

władczego rozstrzygania spraw administracyjnych532 jest socjologiczne pojęcie „zaufania”, 

będącego podstawą wszelkich form konsensualnych, mające wszak swoje odzwierciedlenie 

normatywne w jednej z zasad ogólnych prawa i postępowania administracyjnego, wyrażonej 

w art. 8 k.p.a., mianowicie zasadzie pogłębiania zaufania do organów władzy publicznej533. 

Zaufanie jest „fundamentem współczesnego społeczeństwa”534, jest ono „niezbędnym 

warunkiem sprawnego funkcjonowania systemów gospodarczych i politycznych”, czy też 

„lepiszczem”, które sprawia, że „możemy przynależeć do określonych grup, wspólnot, 

społeczeństw, a nie funkcjonować jedynie w ramach samotnego tłumu”535. Zaufanie jest 

oczywiście pewną relacją społeczną, często jest ono skanalizowane na określone instytucje 

i może być istotnym czynnikiem ich legitymizacji lub też uprawomocnienia reguł przez nie 

tworzonych536. 

                                                           
528 Zob. A. Błaś, Rozdział II. Formy prawne w sferze działań zewnętrznych administracji publicznej [w:] R. Hauser, 

Z. Niewiadomski, A. Wróbel, System Prawa Administracyjnego. T. 5. Prawne formy działania administracji, 

Warszawa 2013, s. 222. 
529 F. Longchamps, O zjawiskach niekonfliktowych (...), s. 667. 
530 Z. Niewiadomski, Rozdział II. Pojęcie administracji publicznej [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, 

System Prawa Administracyjnego. T. 1 (...), s. 51. 
531 Zob. szerzej na ten temat M. Stępień, Responsywna administracja publiczna,Toruń 2008. 
532 Przykładem jest chociażby funkcjonująca od 1 czerwca 2017 r. instytucja mediacji w k.p.a. 
533Art. 8 § 1. Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego 

uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania. 

§ 2. Organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki 

rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym. 
534zob. P. Sztompka, Zaufanie: fundament społeczeństwa, Kraków 2007. 
535 M. Król, Filozofia polityczna, Kraków 2008. 
536 A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień, Leksykon socjologii prawa, Warszawa 2013, s. 447. 
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Przechodząc do problematyki umowy cywilnoprawnej jako formy działania 

administracji – zwrócić należy w tym wypadku uwagę na dualizm poglądów odnoszących się 

do możliwości korzystania z tej niewładczej formy działania administracji publicznej. Zgodnie 

z jednym stanowiskiem możliwość zawarcia umowy cywilnoprawnej przez organ administracji 

musi zawsze wynikać z istnienia ku temu podstawy prawnej, pozwalającej administracji na 

działanie w tej formie. Zawieranie umów cywilnoprawnych przez organy administracji 

publicznej regulowane jest – poza normami prywatnoprawnymi – również przez przepisy 

prawa administracyjnego, zakres tej regulacji zależy od rodzaju i treści umowy. Przez zawarcie 

umowy cywilnoprawnej organ administracji realizuje swoje ustawowe zadania o charakterze 

publicznym537. Zgodnie z innym poglądem z kolei, stosowanie form prawa cywilnego, 

zwłaszcza umów, przez organy administracji publicznej może mieć miejsce nie tylko wtedy, 

gdy znajdują ku temu wspólną podstawę prawną, ale zawsze, gdy brak jest ustawowych 

zakazów (ograniczeń) zawierania umów i o ile odbywa się to w granicach ich ustawowych 

zadań. Domaganie się wskazywania podstaw prawnych dla zawierania umów przez 

administrację publiczną jest przejawem niezrozumienia istoty prawa cywilnego, w którym 

pojęcie „podstawy prawnej” jest zjawiskiem obcym. Podstawę prawną organ administracji 

publicznej musi mieć bowiem jedynie do podejmowania działań ingerujących władczo 

i jednostronnie w sferę praw i wolności jednostki538.  

 

 Pogląd D. Kijowskiego (oparty na lapidarnie ujętym założeniu, iż w przypadku form 

konsensualnych „co nie jest zakazane, to jest dozwolone”) może być jednak kwestionowany 

z punktu widzenia konstytucyjnej zasada legalizmu, wyrażonej w art. 7 Konstytucji. W świetle 

chociażby stanowiska przyjętego w poprzednim rozdziale, odnoszącego się do dystynkcji 

między formami prawnymi i faktycznymi działań administracji, powtórzyć należy, iż działania 

prawne muszą być określone prawem i muszą opierać się na konkretnej podstawie prawnej, 

gdyż ich celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego. Jedynie działania 

faktyczne nie muszą być ściśle określone prawem a ich podstawa prawna może zawierać się 

wyłącznie w normie kompetencyjnej czy też normie określającej zakres czynności danego 

urzędnika. Zawieranie umów cywilnoprawnych, jakkolwiek jest to rzecz jasna forma 

niewładcza, to jednak bezsprzecznie należy do prawnych form działania administracji. 

                                                           
537 E. Ura, Prawo administracyjne (...), s. 132. 
538 D. Kijowski, Umowy w administracji publicznej [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich 

działania. Studia i materiały z konferencji naukowej poświęconej jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora 

Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005, s. 383. 
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Odnosząc się do twierdzenia, iż takie założenie jest sprzeczne z istotą prawa cywilnego i opiera 

się na jego niezrozumieniu, a podstawę prawną organ administracji publicznej musi mieć 

jedynie do podejmowania działań ingerujących władczo i jednostronnie w sferę praw i wolności 

jednostki – oczywiste jest, że organy administracji publicznej działają również w sferze 

dominium, jednakże fakt posiadania podmiotowości cywilnoprawnej nie oznacza, że władza 

publiczna korzysta z niej na takich samych zasadach, jak podmioty nienależące do administracji 

publicznej, gdyż słusznie E. Ura podnosi, iż władza publiczna jest dodatkowo związana 

przepisami prawa administracyjnego. Dodatkowo zwrócić należy uwagę, iż wiele umów 

cywilnoprawnych zawieranych przez administrację publiczną niesie z sobą jedynie pozór braku 

władczości – jako że konstatacja ta wpisuje się w charakter umów cywilnoprawnych 

stosownych w ramach działalności zakładów usług publicznych, kwestia ta zostanie poruszona 

szerzej w kolejnych podrozdziałach, to jednak już w tym miejscu należy zauważyć, że nie 

istnieją „czyste” działania niewładcze administracji, które byłyby całkowicie oderwane od 

elementu władztwa administracyjnego – przykładem mogą być umowy zawierane przez organy 

administracyjne w celu udzielenia różnego rodzaju świadczeń pieniężnych lub rzeczowych. 

Umowy te mają z pozoru charakter niewładczy, stwarzają pozory niewładczości działania, ale 

w istocie są formą, w którą „ubiera się” ustaloną wcześniej w sposób władczy treść539. Dlatego 

też stanowisko, iż stosowanie umów cywilnoprawnych per se wyklucza możliwość naruszenia 

praw i wolności jednostki, gdyż nie jest przykładem władczej, i jednostronnej ingerencji 

w tę sferę, należałoby odrzucić. Nie sposób postawić tak generalnej tezy, pamiętając o tym, 

że w wielu przypadkach jednostka nie ma możliwości negocjacji ani samej formy działania 

stosowanej przez administrację publiczną, ani tym bardziej jej treści. 

 

 Przez umowę administracyjną540 należy rozumieć działanie dwustronne podejmowane 

z jednej strony przez organ administracji publicznej, z drugiej zaś przez podmiot będący poza 

strukturami tej administracji (podmiot zewnętrzny)541. Podmiot administrujący wchodząc 

w umowę i zachowując swoistą zwierzchność, dba jednocześnie o ochronę interesu 

publicznego542. Umowa administracyjna musi gwarantować, by podmiot wykonujący zadania 

                                                           
539 J. Jagielski, P. Gołaszewski, W sprawie władczości działań niewładczych administracji [w:] J. Łukasiewicz 

(red.) Władztwo administracyjne. Administracja publiczna w sferze imperium i sferze dominium (...), s. 174. 
540 Zob. szerzej Z. Cieślik, Umowa administracyjna w państwie prawa, Kraków 2004. 
541 J. Zimmermann, Prawo administracyjne (...) s. 431, takie założenie wyłącza z kategorii porozumienia 

administracyjne zawierane między jednostkami samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej. 
542 J. Boć, Rozdział II. Formy prawne w sferze działań zewnętrznych administracji publicznej [w:] R. Hauser, Z. 

Niewiadomski, A. Wróbel, System Prawa Administracyjnego. T. 5. Prawne formy działania administracji, 

Warszawa 2013, s. 266, zob. też J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun (red.), Umowy w administracji, Wrocław 2008. 
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wykonywał je na rzecz powszechnego odbiorcy, by zapewnione świadczenia były trwałe 

i ciągłe, by każdorazowe ich przerwanie wymagało zgody administracji. Przedmiot umowy jest 

tak silnie związany z administracją, iż umowy te nie mogłyby funkcjonować poza nią. Organ 

administracji powierza podmiotom prywatnym zadanie publiczne do wykonania, zaś podmioty 

te przyjmują obowiązek wykonywania usług publicznych. Jeżeli stosunki tworzone, 

przekształcane lub znoszone przez umowę można zaliczyć do prawa publicznego, to również 

umowa powinna być traktowana jako administracyjna543. A. Panasiuk również wskazuje – poza 

wymienionymi powyżej elementami – iż umowa administracyjna winna cechować się 

względną swobodą zawierania umowy, ograniczoną jedynie konkurencyjno-eliminacyjnymi 

procedurami wyboru partnera544. 

 

 Akcentując kwestie wyraźnego oddzielenia umów administracyjnych od umów 

cywilnych J. Boć z kolei podkreślał konieczność delimitacji obszaru jej zastosowania. W tym 

celu należy się posłużyć a) wyróżnieniem charakteru norm prawnych, regulujących motywy, 

warunki, zawieranie, realizację i skutki umowy, b) wyróżnieniem przedmiotu takiej umowy czy 

takich umów, c) wyróżnieniem związanym ze szczególną pozycją jednej czy obydwu stron 

umowy, uwzględniającą zasięg przydanego jej imperium, wynikającą stąd osobowość 

publiczno-prawną, zakres władczości rozciągniętej na formę, treść i trwałość postanowień 

umownych, przy czym uwagi te wyznaczają tylko zakres aktualnych problemów, nie zaś tok 

ewolucji545. 

 

 Nie sposób nie zauważyć, iż przeprowadzenie wyraźnej dystynkcji między umową 

administracyjną, a umową cywilnoprawną, może nastręczać trudności. Problemy te potęguje 

sam ustawodawca, konstruując określone kategorie umów nie dbając w pełnym stopniu o ich 

„czystość” teoretyczną, czerpiąc niejako z obu tych rodzajów umów, co znajduje wyraźne 

odzwierciedlenie zwłaszcza w obszarze funkcjonowania zakładów usług publicznych. 

 

                                                           
543 J. Lemańska, Umowa administracyjna a umowa cywilnoprawna [w:] I. Skrzydło-Niżnik, P Dobosz, D. Dąbek, 

M. Smaga, Instytucje współczesnego prawa administracyjnego, Kraków 2001, s. 424 i n. 
544 A. Panasiuk, Umowa publicznoprawna (próba definicji), „Państwo i Prawo” 2008/2, s. 30. 
545 J. Boć, Rozdział II. Formy prawne (...), s. 269. 
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3.3.3.2. Rodzaje umów wykorzystywanych w procesie świadczenia usług publicznych 

przez zakłady 

 

 Powyższe rozważania będą ogniskowały się wokół następujących grup zagadnień: 

wyodrębnienia umów nazwanych i nienazwanych, bazując rzecz jasna w tym zakresie na 

wypracowanym dorobku przedstawicieli doktryny prawa cywilnego, przeanalizowaniu kilku 

rodzajów umów zakładowych, ze zwróceniem uwagi na ich ewentualną obligatoryjność lub też 

fakultatywność, wreszcie na analizie ich charakteru prawnego. 

 

 Umowami nazwanymi są więc takie umowy, które zawiera Kodeks cywilny w Księdze 

trzeciej, jako tzw. część szczegółowa zobowiązań (występujące w Kodeksie od 1964 r. oraz 

dodane na podstawie kolejnych nowelizacji, np. przekaz, leasing). Drugą grupę umów 

nazwanych stanowią przepisy o umowach, znajdujące się poza Kodeksem cywilnym, 

a zamieszczone w licznych ustawach szczególnych, często o charakterze kompleksowym. Dla 

uznania takiej umowy za nazwaną, odpowiadającą umowie kodeksowej, wymaga się określenia 

minimum jej składników, tzn. podmiotów (stron) umowy, jej przedmiotu i treści, czyli praw 

i obowiązków stron – essentialia negotii. Umowy nazwane stanowią więc typu umów 

ustawowo określonych, najczęściej zdefiniowanych546. Umowy nienazwane z kolei znajdują 

swoje oparcie w art. 353(1) k.c., tj. zasadzie swobody umów, która wyznacza granice treści 

umowy nienazwanej, ze względu na to, że może być ona formułowana przez strony według ich 

życzenia. Umowy nienazwane nie mają i mieć ze swojej istoty nie mogą essentialia negotii. 

Niekiedy umowa dotąd nienazwana zaczyna być traktowana jako umowa nazwana, w skutek 

ujednolicenia się ram prawnych (poprzez dorobek doktryny i orzecznictwa) przez lata praktyki 

jej stosowania, przez co staje się ona tzw. empirycznym typem umowy547. Wyróżnić również 

należy umowy mieszane548, dominujące w charakterystyce prawnej umów nienazwanych; 

charakteryzuje je powiązanie elementów różnych umów nazwanych w jeden stosunek prawny, 

którego pewne postanowienia należą do różnych typów umów z przewagą jednego z nich lub 

o równorzędnym znaczeniu, wziętych zarówno z umów nazwanych (umowa zlecenia, umowa 

o świadczenie usług, umowa o dzieło), jak i nienazwanych549. 

                                                           
546 W. Katner, Rozdział I. Pojęcie umowy nienazwanej [w:] W. Katner (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 9. 

Umowy nienazwane, Warszawa 2015, s. 7. 
547Ibidem, s. 11-12. 
548 Zob. B. Gawlik, Umowy mieszane: konstrukcja i ocena prawna, „Palestra” 1974, Nr 18/5(197), s. 25-32. 
549 W. Katner, Rozdział I. Pojęcie umowy nienazwanej (...), s. 13. 
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 Generalnie w nauce prawa administracyjnego zwraca się uwagę, że umowa pojawiła się 

w relacjach między destynatariuszem a organem zakładu administracyjnego niespodziewanie; 

nie bez złośliwości podkreśla się, że na razie nie sięgnęła jeszcze więzienia i szkoły 

podstawowej, ale w szkołach wyższych uzyskała już status formy empirycznej550. J. Boć 

zauważa, że tego rodzaju umowa „ostro narusza konstrukcję prawną zakładu 

administracyjnego, jak również (rozważaną) możliwość konstrukcji korporacji prawa 

publicznego. Mimo że organ szkoły nie może się w takiej umowie posunąć do przekroczenia 

ustaleń ustawowych, na przykład w sferze zaprzestania stosowania regulaminu czy skrócenia 

programu płatnych studiów pięcioletnich do jednego roku, istnienie tej umowy wywołuje 

wielorakie problemy”551. Odnosząc się do tego twierdzenia – wydaje się, że powyższa 

negatywna ocena zjawiska „ucywilnienia” relacji zakładowej, wynika po prostu z przyjętej 

w większym stopniu klasycznej perspektywy traktowania zakładu administracyjnego przez 

ww. autora; osoba bardziej przychylna zmianie spojrzenia na powyższą problematykę raczej 

nie orzekłaby o „ostrym naruszeniu konstrukcji prawnej zakładu” czy też korporacji prawa 

publicznego, skoro wszelkie podstawowe determinanty tychże instytucji (z władztwem 

publicznym na czele) w dalszym ciągu pozostają ich wyróżnikiem. Ewolucja rozumienia 

pojęcia władztwa natomiast jest w sposób oczywisty zauważalna. 

 

 Podstawą do zawarcia umów w ramach relacji student-uczelnia do 1 października 

2018 r. był art. 160a p.s.w., zgodnie z którym warunki pobierania opłat związanych 

z odbywaniem studiów oraz opłat za określone usługi edukacyjne, a także wysokość tych opłat 

określa umowa między uczelnią a studentem lub osobą przyjętą na studia, zawarta w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności (ust. 1). 2. Umowa jest zawierana nie wcześniej niż po 

wydaniu decyzji o przyjęciu na studia i nie później niż w terminie trzydziestu dni od 

rozpoczęcia zajęć. Umowa jest zawierana na cały przewidywany okres studiów; student nie jest 

obowiązany do uiszczania opłat innych niż określone w umowie. Opłaty określone w umowie 

uczelnia może pobierać nie wcześniej niż po jej zawarciu. Wzór umowy określa senat uczelni 

publicznej, a w przypadku uczelni niepublicznej - organ wskazany w statucie. Uczelnia jest 

obowiązana zamieścić wzór umowy na swojej stronie internetowej. Roszczenia wynikające 

z umowy przedawniają się z upływem trzech lat (ust. 2-7). 

                                                           
550 J. Boć, Rozdział II. Formy prawne (...), s. 251. 
551Ibidem. 
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 W nauce prawa administracyjnego wyrażono pogląd, iż podstawą do pobierania opłaty 

powstałej w wyniku zawartej umowy nie jest stosunek cywilnoprawny, a powstały w wyniku 

przyjęcia obywatela w poczet destynatariuszy uczelni stosunek administracyjnoprawny, 

którego trwałość nie tylko w pewnym ustawowo określonym zakresie uwarunkowana jest 

wejściem studenta w umowę w okolicznościach wskazanych w ustawie. Brak okoliczności 

ustawowych do zawarcia umowy nie kasuje administracyjnoprawnej sytuacji studenta jako 

użytkownika uczelni, a ewentualne spory sądowe w związku z roszczeniami opartymi 

o zawartą umowę nie są w wyniku równoznaczne z przerwaniem statusu użytkownika 

uczelni552. W literaturze wskazano, iż przedmiotowa umowa ma administracyjnoprawny 

charakter. Wykonuje ją podmiot prawa publicznego, realizując nałożone na niego zadania 

publiczne, opłaty nie pokrywają kosztów rzeczywistych, co jest charakterystyczne dla 

świadczeń realizowanych przez zakłady w ramach stosunku administracyjnoprawnego, 

obowiązek ich zawarcia formułuje norma publicznoprawna, umowa odwzorowuje treść aktów 

normatywnych organów uczelni. Umowa ta nie dodaje jakichkolwiek wartości do stosunku 

prawnego między studentem a uczelnią553. Wyłom sugerujący możliwość jednoczesnego 

funkcjonowania dwóch kontradyktoryjnych stosunków prawnych w pewnym stopniu 

pomyślany dla ochrony interesów studenta w razie jego roszczenia niesie ze sobą także 

niebezpieczeństwa, które przy stosowaniu analogii np. w sferze ochrony zdrowia, prowadzić 

mogą do zgniecenia charakteru publicznoprawnej konstrukcji ubezpieczenia zdrowotnego554. 

Jako że kwestia ta wymaga szerszego komentarza, zostanie ono zaprezentowane na dalszym 

etapie rozważań, przy okazji podsumowania i rozważania kwestii ogólnego charakteru 

prawnego umów zakładowych 

 

Innym przykładem umów zakładowych, zawieranych w ramach zakładu usług 

publicznych, jakim jest uczelnia wyższa, są umowy z zakresu wsparcia finansowego, mającego 

na celu określonego celu (najczęściej naukowo-badawczego), które można zbiorczo określić 

mianem umów grantowych. 

 

                                                           
552 J. Boć, Rozdział II. Formy prawne (...), s. 251. 
553 M. Pszczyński, Administracyjny czy cywilny charakter umowy o świadczenie usług edukacyjnych w publicznej 

szkole wyższej [w:] J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun (red.), Umowy w administracji (...) s. 381 i n. 
554 J. Boć, Rozdział II. Formy prawne (...), s. 252. 
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 Kolejnym typem umowy, który należałoby wyróżnić, wskazując na przykłady form 

konsensualnych stosowanych przez zakłady publiczne, jest umowa o zaopatrzenie w wodę lub 

odprowadzanie ścieków, przewidziana w art. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków555. Zgodnie z ww. przepisem, 

dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy 

o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem 

wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług (ust. 1). Do zakupu wody lub wprowadzania 

przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 

niebędących w jego posiadaniu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (ust. 1a). 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia umowy 

o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została 

przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy (ust. 2). może 

być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma 

być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta 

z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (ust. 4). 

 

 W literaturze prezentowane są odmienne stanowiska w sprawie charakteru prawnego 

umów zaopatrzeniowych. Zgodnie ze stanowiskiem B. Rakoczego umowa zaopatrzeniowa jest 

typową umową o świadczenie usług556, jednakże jak wskazuje H. Palarz, umowa, na podstawie 

której następuje dostarczanie wody, od 2014 r. jest umową sprzedaży, więc nie można jej 

traktować w dalszym ciągu jako umowy, na podstawie której świadczone są usługi557. Część 

autorów z kolei traktuje ją jako umowę dostawy, zgodnie z art. 605 k.c.558. Bazując jednak na 

aktualnym stanie prawnym należałoby przyjąć w ślad za H. Palarzem, iż umowa, na podstawie 

której dostarczana jest woda (w tym zakresie, po korekcie brzmienia art. 555 k.c. należy ją 

traktować jako umowę sprzedaży) oraz odprowadzane są ścieki, ma charakter umowy 

kompleksowej, mieszanej559 

 

                                                           
555 Dz. U. z 2018 r., poz. 1152, tekst jedn. ze zm. 
556 B. Rakoczy, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 5 kwietnia 2006 r., I CSK 149/05, „Rejent” 2008/11, s. 150. 
557 H. Palarz, Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, Warszawa 2017, s. 55. 
558 P. Bojarski, W. Radecki, J. Rotko, Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków. Komentarz, Warszawa 2011, s. 60. 
559 H. Palarz, Umowa o zaopatrzenie (...), s. 56. 
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 Rzecz jasna nie jest celowe wskazanie wszystkich typów umów, zawieranych przez 

zakłady usług publicznych560 Powyższy wybór miał charakter przykładowy, aby 

zasygnalizować najistotniejsze problemy badawcze i dać asumpt do wyciągnięcia pewnych 

uogólnionych tez. 

 

 Przede wszystkim należy zauważyć, iż kategoria „umów zakładowych” jest bardzo 

niejednolita i pojemna; administracja publiczna, świadcząc usługi z zakresu działalności 

zakładowej, może posługiwać się zarówno umowami nazwanymi (warunki pobierania opłat 

związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za określone usługi edukacyjne), umowami 

nienazwanymi (vide chociażby umowa o przyznanie stypendium dla uczestników 

wydziałowych studiów doktoranckich w ramach „Konkursu dla młodych naukowców”, 

zawierana między beneficjentem ww. konkursu a Wydziałem Prawa i Administracji UJ, czy 

też inne szeroko rozumiane umowy „grantowe”), jak i umowami mieszanymi (np. umowa 

zaopatrzeniowa). Rozpiętość zakresu przedmiotowego zakładów usług publicznych nie 

pozwala na uogólnienie i wypracowanie jednego modelu umowy zakładowej.  

 

 Umowy te mogą mieć charakter obligatoryjny lub fakultatywny. Obligatoryjną będzie 

chociażby umowa, której przedmiotem jest świadczenie usług edukacyjnych, zawierana przez 

uczelnie i jej destynatariuszy, obligatoryjną (bardziej w rozumieniu „przymusu faktycznego”) 

będzie również umowa o zaopatrzenie w wodę i usuwanie odpadów – prawo obliguje 

właścicieli posesji, zwłaszcza zabudowanych, do zapewnienia wielu warunków materialno-

technicznych, np. nie jest możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę bez zapewnienia dostępu 

do wody bieżącej, podobnie jest z utrzymaniem nieczystości561. Fakultatywnymi umowami 

będą takie, których zawarcie nie jest konieczne dla samego nawiązania stosunku zakładowego 

i dotyczą jedynie dodatkowych usług oferowanych przez dany typ zakładu – np. przytoczone 

                                                           
560 Poza marginesem niniejszych rozważań pozostają chociażby kwestie związane z procedurą udzielaniem 

zamówień publicznych przez określone zakłady usług publicznych. 
561 P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (...) s. 300, jakkolwiek zgodzić się należy ze stanowiskiem, 

iżwłaściciel nieruchomości nie ma obowiązku zawierania umowy, jeśli udowodni, że na jego nieruchomości nie 

powstają odpady komunalne – w takiej sytuacji w ogóle właściciel nie będzie miał potrzeby korzystania z usług 

zakładu. Tezę tę można uogólnić – obligatoryjność umowy będzie wiązać się w tym zakresie z dobrowolnością 

wejścia w struktury zakładu jako jego destynatariusz. Mianowicie - jeśli potencjalny użytkownik zakładu chce 

korzystać z usług zakładu usług publicznych, świadczonych przez uczelnię wyższą, czy też przedsiębiorstwo 

wodno-kanalizacyjne, musi zawrzeć odpowiednią umowę. 
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powyżej umowy „grantowe”; oczywiste jest, że nie każdy destynatariusz uczelni wyższej musi 

tego typu umowę zawierać. 

  

 Co do charakteru prawnego umów zakładowych – ponownie należy wyrazić 

stanowisko, iż jest on niejednolity. Przykładowo umowa zaopatrzeniowa jednoznacznie 

w doktrynie oceniania jest jako umowa cywilnoprawna – spory dotyczą w zasadzie jedynie 

tego, czy winna być ona zakwalifikowana jako umowa o świadczenie usług, umowa sprzedaży, 

umowa dostawy, czy też ma charakter umowy mieszanej. Odnosząc się do przywołanego 

stanowiska co do charakteru prawnego umowy o świadczenie usług edukacyjnych – wydaje 

się, że jednoznaczne stanowisko M. Pszczyńskiego, poparte przez J. Bocia, nie znajduje 

niestety uzasadnienia normatywnego; można byłoby wręcz rzecz, że jest to swoisty głos 

rozpaczy przedstawicieli nauki prawa administracyjnego, spowodowany niefrasobliwością 

ustawodawcy w tym zakresie. Oczywiście ww. Autorzy mają rację wskazując, iż przedmiotem 

tej umowy są prawa i obowiązki o charakterze publicznoprawnym – podobnie jest zresztą 

w przypadku każdej umowy zakładowej zawieranej z destynatariuszami, skoro istotą ich 

działalności jest świadczenie szeroko rozumianych usług publicznych. Jednakże nie sposób 

abstrahować od tego, że ustawodawca ewidentnie skonstruował powyższą umowę na kształt 

umowy cywilnoprawnej, stosując cywilnoprawne konstrukcje i terminologię (vide forma 

pisemna pod rygorem nieważności, termin przedawnienia roszczeń itp.). Również 

orzecznictwo Sądu Najwyższego, bazując jeszcze na poprzednim stanie normatywnym, kiedy 

to przedmiotowa umowa miała charakter empiryczny, nie kwestionowało cywilnoprawnego 

charakteru powyższej umowy. Spory dotyczyły np. terminu przedawnienia; przyjmowano 

dwuletni termin przedawnienia na podstawie art. 751 pkt 1 lub pkt 2 k.c., bądź trzyletni terminu 

przedawnienia na podstawie art. 118 k.c. właściwy dla roszczeń związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej lub dla roszczeń o świadczenia okresowe, jak też dziesięcioletni, 

przewidziany w art. 118 k.c. ogólny terminu przedawnienia roszczeń562. Jednakże spory te 

bazowały na oczywistej konstatacji – roszczenia te maja charakter cywilnoprawny, gdyż tylko 

takie mogą podlegać przedawnieniu. 

 

                                                           
562 Por. postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2014 r., III CZP 38/14, Legalis nr 1163223, III CZP 

42/14, Legalis nr 1163224, III CZP 59/14, Legalis nr 1245637, III CZP 60/14, Legalis nr 1163226 i III CZP 61/14, 

Legalis nr 1180281 oraz uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2015 r., III CZP 67/15, Legalis nr 

1337522. 
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 Jedynie częściowo należy zgodzić się z J. Bociem, iż brak spełnienia przesłanek 

ustawowych do zawarcia umowy nie „kasuje” administracyjnoprawnej sytuacji studenta – 

destynatariusza zakładu usług publicznych, zaś ewentualne spory sądowe w związku 

z roszczeniami opartymi o zawartą umowę nie są w wyniku równoznaczne z przerwaniem 

statusu użytkownika uczelni. Owszem: ewentualny spór sądowy co do wysokości opłat nie 

powoduje zniweczenia stosunku prawnego, będącego podstawą ustalenia ich wysokości – 

przykładowo spór co do wysokości czynszu za najem nie powoduje automatycznie, iż dany 

stosunek najmu wygasa. Teza ta wymaga znaczącej modyfikacji. W przypadku umów 

obligatoryjnych, od nawiązania których uzależnione jest powstanie relacji zakładowej, brak 

powstania stosunku umownego winien implikować jednoczesny brak nawiązania stosunku 

zakładowego również w aspekcie administracyjnoprawnym563. Jest to oczywiste w przypadku 

tych zakładów, gdzie stosunek zakładowy jest kreowany wyłącznie na podstawie umowy – 

np. w przypadku umów zaopatrzeniowych. Podobnie należałoby stwierdzić w przypadku 

dualistycznego modelu nawiązania stosunku zakładowego, tj. w ramach relacji uczelnia-

student. Brak jednego z dwóch „filarów” relacji zakładowej, mianowicie stosunku 

cywilnoprawnego, powoduje, iż nie jest możliwe posiadanie statusu studenta uczelni wyższej, 

co jednocześnie implikuje brak powstania administracyjnoprawnej relacji zakładowej. 

Odnosząc się do tezy M. Pszczyńskiego, iż „umowa ta (o świadczenie usług edukacyjnych – 

przyp. aut.) nie dodaje jakichkolwiek wartości do stosunku prawnego między studentem 

a uczelnią” – należy się z nią kategorycznie nie zgodzić. Oczywiste jest już samo to, że umowa 

ta dodaje określoną wartość do stosunku zakładowego – mianowicie jej aspekt cywilnoprawny. 

Niesie to ze sobą możliwość uzyskania ochrony sądu powszechnego na skutek braku realizacji 

postanowień umownych (niewykonywania lub też nienależytego wykonywania zobowiązania), 

tj. poniesienie przez zakład (organy zakładu) odpowiedzialności kontraktowej. Jest to swoiste 

dopełnienie ochrony prawnej destynatariusza, zwłaszcza zważywszy na dość ograniczoną 

(w świetle dotychczasowego stanowiska doktryny prawa administracyjnego) możliwość 

kontroli administracyjnoprawnej relacji zakładowej. Jako że kwestie to odnoszą się stricte do 

problematyki nadzoru i kontroli nad działalnością zakładu usług publicznych, stanowisko to 

zostanie rozwinięte na dalszym etapie rozważań. 

 

                                                           
563 Teza ta zostanie pogłębiana przy okazji rozważań przeprowadzanych w kolejnym rozdziale. 
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3.3.3.3. Zakładowe umowy adhezyjne 

 

 Zaczynając od samego wprowadzenia do problematyki wzorców umownych 

stosowanych przez administrację oraz ich adhezyjności, konieczne jest przybliżenie 

cywilnoprawnych konotacji, związanych z tymi pojęciami. 

 

 Model zawarcia umowy przy użyciu wzorca przewiduje, iż przedsiębiorca (proponent) 

przygotowuje w zakresie oferowanych przez siebie dóbr lub usług wzorzec umowy i gotów jest 

zawierać kontrakty ze swymi kontrahentami wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi 

w treści wzorca. Dzieje się tak bez względu na to, czy wzorzec umowy występuje pod postacią 

ogólnych warunków umowy czy też szablonu umowy. Przed kontrahentem przedsiębiorcy 

(adherentem) stoi jedynie wybór, czy zaakceptować postawione warunki i zawrzeć umowę, czy 

też zrezygnować z jej zawarcia564. Model ten nie przewiduje miejsca na negocjowanie treści 

umowy pomiędzy proferentem i adherentem; proponent nie zamierza bowiem uwzględniać 

jakichkolwiek indywidualnych wymagań lub potrzeb adherenta. Jeśli mimo to adherent wyrazi 

zgodę na zawarcie umowy, wówczas albo dochodzi do „wypełnienia” pustych miejsc 

w szablonie umowy, albo zostaje zawarta krótka umowa między proponentem i adherentem, 

zawierająca postanowienia indywidualizujące strony oraz konkretyzujące główne zmienne 

elementy umowy, np. przedmiot świadczenia, cenę lub wynagrodzenie dla proponenta, bądź 

czas trwania umowy (jakkolwiek zauważa się, że istnieją umowy, których żaden element nie 

podlega indywidualnemu uzgodnieniu, np. umowa przewozu tramwajowego565). Umowy 

zawarte zgodnie z opisanym mechanizmem określa się właśnie mianem umów adhezyjnych, 

tj. zawartych „przez przystąpienie”. Kontrakt tego rodzaju charakteryzuje się brakiem rokowań 

co do treści umowy i formalnie ujętym konsensem566. Pojęcia „wzorzec umowy” i „umowa 

adhezyjna” nie są jednak synonimami, choć dotyczą tych samych zjawisk w obrocie; wzorzec 

to zjawisko (tekst) umożliwiające zaistnienie adhezji, umowa adhezyjna zaś to sposób 

(technika) zawarcia umowy567. 

 

                                                           
564 M. Bednarek, Rozdział VII. Wzorce umów w: E. Łętowska (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 5. Prawo 

zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2012, s. 605. 
565Ibidem, s. 607-608, zob. przywołaną tam literaturę. 
566 E. Łętowska Prawo umów konsumenckich, Warszawa 2002, s 296, zob. też Z. Radwański, Teoria umów, 

Warszawa 1977, s. 91 i n., idem, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2003, s. 113. 
567 M. Bednarek, Rozdział VII. Wzorce umów (...), s. 609. 
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 Mając na uwadze zasygnalizowane powyżej kwestie należałoby jednoznacznie 

przesądzić, iż zakładowe umowy będą miały charakter adhezyjny. Przesądza o tym brak 

możliwości negocjacji warunków umownych; zauważyć należy chociażby, że umowy 

zawierane do tej pory na podstawie art. 160a p.s.w. cechują się radykalną wręcz adhezyjnością 

(praktyka wskazuje, iż student w momencie jej podpisania otrzymuje jedynie ostatnią stronę 

umowy, bez możliwości uprzedniego zapoznania się z jej treścią – zjawisko to wynika 

z przywołanego już braku negocjowalności jej postanowień). Treść umów – w zależności od 

przyjętego rozwiązania – może być w sposób szczegółowy wskazana bądź to już w samej 

normie ustawowej, bądź też w stworzonym na podstawie ustawowej delegacji wzorcu 

umownym. Istotne jest to, że adhezyjność umowy zakładowej nie jest zdeterminowana jej 

obligatoryjnością – chociażby treść przywołanych powyżej umów „grantowych” również jest 

prawnie zdeterminowana i de facto żaden jej element nie podlega negocjacjom. 

 

3.3.4. Działania faktyczne i czynności materialno-techniczne w zakładach usług 

publicznych 

 

 Podkreśla się, że w przypadku działalności zakładowej znacznie większą rolę, niż 

kompetencje władcze odgrywają te działania, które są nakierowane w sposób bezpośredni na 

wywołanie określonych skutków stricte faktycznych568. W ślad za E. Ochendowskim 

należałoby podzielić te działania na społeczno-organizacyjne i czynności materialno-

techniczne569. Jest to klasyczny, omawiany już wcześniej podział działań faktycznych 

administracji publicznej. 

  

 W drodze działań społeczno-organizacyjnych zakład reguluje własne funkcjonowanie, 

jak również nakłania potencjalnych, jak i aktualnych świadczeniobiorców oraz ich prawnych 

opiekunów do dobrowolnego podejmowania czynności, które przyczyniają się do lepszego 

i sprawniejszego udzielania świadczenia570. Przykładem może być chociażby organizowanie 

przez organy zakładu – uczelni wyższych tzw. „Dni Otwartych”, mających w zasadzie 

charakter kampanii promocyjnej, zachęcającej ewentualnych przyszłych destynatariuszy do 

skorzystania z usług oferowanych przez ten konkretny zakład. Oczywiste jest, że w przypadku 

                                                           
568 P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (...), s. 117. 
569 Zob. E. Ochendowski, Organy administracji (...), s. 118. 
570 P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (...), s. 117. 



182 
 

działań społeczno-organizatorskich zakład nie ma możliwości stosowania środków przymusu 

państwowego; jedynie przez akcję uświadamiającą może starać się przekonać o celowości 

podejmowanych działań, może spowodować, iż zostaną podjęte dobrowolne działania, służące 

realizacji jakiegoś zamierzenia, zawsze związanego z celem zakładu571. 

 

 Przy pomocy czynności materialno-technicznych realizowanych jest większość działań 

z zakresu bieżącego funkcjonowania zakładu usług publicznych. Czynności te mogą być 

podejmowane albo tylko przez osoby legitymujące się prawnie stwierdzonymi kwalifikacjami 

(w przypadku czynności, których podejmowanie jest nakazane przez ustawę), albo też przez 

osoby, które takich kwalifikacji nie muszą posiadać – są to „zwykłe” czynności materialno-

techniczne572. Do czynności materialno-technicznych zalicza się np. nauczanie w szkołach 

(tj. samo przeprowadzanie zajęć szkolnych), jak i zabiegi lecznicze w zakładach służby 

zdrowia, przygotowanie księgozbioru do korzystania przez czytelników w bibliotekach, 

ekspozycji w muzeach, czynnością materialno-techniczną będzie również wydawanie 

zaświadczeń (chociażby o posiadaniu statusu studenta). Mają więc one zróżnicowany charakter 

– czynnością materialno-techniczną jest więc zarówno przeprowadzenie operacji, jak 

i posprzątanie szpitala, wygłoszenie wykładu, jak i czynności woźnego573. 

 

3.4. Status pracowników zakładu usług publicznych 

 

 Zgodzić się należy z tezą P. Chmielnickiego, iż status pracowników zakładów usług 

publicznych jest bardzo niejednorodny; wynika to z rozpiętości zakresu czynności, 

podejmowanych przez zakłady – od czynności związanych z wydawaniem władczych 

rozstrzygnięć administracyjnych, aż po prace stricte fizyczne574. Pojęcie „pracowników” 

zakładu usług publicznych nie może rzecz jasna ograniczać się do osób zatrudnionych na 

podstawie kodeksowej umowy o pracę czy też innych źródeł kreujących stosunek pracy 

(np. na mocy aktu administracyjnego), ale również osób wykonujących czynności 

(„pracujących”) na podstawie umów cywilnoprawnych, przede wszystkim umowy zlecenia 

oraz umowy o dzieło. Najistotniejszą kategorią osób świadczących pracę w zakładach usług 

                                                           
571 E. Ochendowski, Zakład administracyjny (...), s. 222. 
572 E. Ochendowski, Organy administracji (...), k. 118. 
573 E. Ochendowski, Zakład administracyjny (...), s. 219. 
574 P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (...), s. 125.  
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publicznych będą pracownicy państwowi575 oraz pracownicy samorządowi576. Kategoria 

pracowników samorządowych jest sama w sobie niejednorodna, gdyż obejmuje nie tylko 

osoby, które pełnią funkcje związane z prowadzeniem postepowań administracyjnych, 

wydawaniem rozstrzygnięć, ale również osoby wykonujące działania niewładcze i czynności 

faktyczne577. Artykuł 2 u.p.s. stanowi, że pracownikami samorządowymi są osoby zatrudnione 

wurzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach 

organizacyjnych,starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych, 

urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych 

i samorządowych zakładach budżetowych,biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek 

samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te 

związki;biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu 

terytorialnego. Do pracowników zakładów usług publicznych będzie się odnosiła przede 

wszystkim kategoria pracowników samorządowych, zatrudnionych w jednostkach i zakładach 

budżetowych578.  

 

 P. Chmielnicki wyróżnia trzy grupy pracowników samorządowych: osoby pełniące 

funkcje „urzędnicze” (osoby odpowiedzialne za prowadzenie postępowań administracyjnych, 

wydawanie rozstrzygnięć, ewentualnie niekiedy podejmowanie działań niewładczych), 

pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych oraz pracownicy obsługi579. 

Wyróżnikiem pracowników samorządowych o charakterze „urzędniczym” jest to, iż dysponują 

oni szczególnymi uprawnieniami publicznymi i szczególnymi powinnościami; wiąże się to ze 

statusem funkcjonariusza publicznego oraz uprawnieniem do podejmowania działań 

władczych. Status ten regulowany jest chociażby przez przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny580, tj. szczególną prawnokarną ochronę581 oraz przywołane już przepisy 

ustawy o pracownikach samorządowych. Kompetencje te mogą być realizowane zarówno przez 

                                                           
575 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1915, tekst 

jedn. ze zm. 
576 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, tekst jedn. ze 

zm. dalej jako „u.p.s.”. 
577 P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (...), s. 126. 
578Ibidem. 
579Ibidem, s. 126. 
580 Dz. U. z 2018 r., poz. 1600, tekst jedn. ze zm. 
581 zob. art. 222 § 1 k.k., art. 223 k.k., 224 § 1 k.k., 225 § 1 k.k., art. 226 § 1 k.k. 
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kierowników zakładów usług publicznych, jak i przez innych pracowników zakładu usług 

publicznych582. 

 

 Oczywiście status „urzędniczych” pracowników zakładów usług publicznych jest 

niebagatelny z punktu widzenia funkcjonowania samego zakładu; zwrócić jednak należy uwagę 

na to, iż nierzadko z perspektywy codziennych realiów zakładowych, to pracownicy 

zatrudnieniu na stanowiskach pomocniczych oraz obsługi technicznej będą decydowali 

o praktyce świadczenia usług przez zakład (co zostało już uwypuklone przy okazji 

zaakcentowania roli czynności materialno-technicznych w ramach działalności zakładowej). 

Jakkolwiek kształtowanie stosunków zakładowych, wynikających z indywidualnych aktów 

zakładowych zewnętrznych, będzie miało niezwykle istotne znaczenie dla destynatariuszy, to 

jednak codzienna praktyka funkcjonowania w obrębie zakładu dotyczy przede wszystkim  

aktów zakładowych sensu stricto czy też tzw. „akty tworzących sytuacje prawne dla 

destynatariuszy”. Użytkownik zakładu zdecydowanej rzadziej nawiązuje stosunek zakładowy 

(w istocie jest to czynność jednokrotna), równie rzadko ulega on przekształceniu lub też – 

znowu jednorazowo – zakończeniu, natomiast konieczność korzystania z usług zakładu ma 

charakter ciągły, niekiedy wręcz codzienny. Uwypukla to tylko rolę pracowników 

odpowiedzialnych np. za udostępnienie destynatariuszom określonych sal w budynku zakładu, 

funkcjonowanie szatni, bezpośrednio odpowiedzialnych za wywóz śmieci czy wydawanie 

korespondencji w zakładzie karnym. 

 

 Osobno należy również zwrócić uwagę na pojawiające się zjawisko zastępowania 

pracowników zakładu w świadczeniu określonych usług przez włączanie destynatariuszy do 

powyższego procesu. Jest to częsta praktyka w zakładach typu korporacyjnego np. na 

uczelniach wyższych – specyfika tego typu zakładów wymaga od części destynatariuszy 

współuczestniczenia w świadczeniu usług zakładowych, np. w wypadku realizacji przez 

uczestników studiów doktoranckich obowiązkowych praktyk zawodowych, polegających na 

prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Oczywiście – jest to niewątpliwie rzecz niezwykle 

pożądana, aby doktorant nabierał doświadczenia naukowo-dydaktycznego w ten właśnie 

sposób, jednak nie sposób nie zauważyć, iż regulacje zakładowe w tej mierze (czy też może 

w większym stopniu praktyka zakładowa) funkcjonują niejako obok powszechnie 

                                                           
582 P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (...), s. 126-130. 
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obowiązującego systemu prawa, wynikającego z przepisów prawa pracy, czy regulującego 

kwestię świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych.  

 

3.5. Sankcje zakładowe 

 

 Zanim zostanie omówiona kwestia sankcji zakładowych, konieczne jest przybliżenie 

problematyki sankcji w prawie administracyjnym in genere. 

 

 Samo pojęcie sankcji w prawoznawstwie jest wieloznaczne, używane w różnych 

kontekstach, nigdy jednak nie zostało zdefiniowane normatywnie i pozostaje terminem języka 

prawniczego583. Na gruncie prawa administracyjnego przez sankcję należałoby rozumieć 

wszelkie instrumenty, które powinny zapewnić zrealizowanie przez administrację prawno-

administracyjnych założeń celowych584. Sankcja administracyjna wynika bezpośrednio 

z przepisów prawa administracyjnego, jest określoną w normie sankcjonującej dolegliwością 

za naruszenie normy sankcjonowanej tego prawa585. Dolegliwości te to więc odrębne instytucje 

prawne, przy pomocy których administracja publiczna ujawnia swoje władztwo i realizuje je 

po to, aby spowodować realny, praktyczny, jednostkowy skutek dla wydawanego przez siebie 

aktu stosowania prawa administracyjnego586. Sankcja – jako niekorzystny skutek – musi być 

związana z konkretną normą prawną. Dodatkowo zwraca się uwagę na to, że sankcje 

administracyjne są przewidziane nie tylko w sytuacjach, w jakich podmiot administrowany nie 

wykonuje lub nieprawidłowo wykonuje dyspozycje normy prawnej generalnej i abstrakcyjnej, 

ale przede wszystkim w sytuacjach, w których norma ta już została skonkretyzowana droga 

aktu administracyjnego lub innego działania indywidualnego i konkretnego i podmiot 

administrowany uzyskał określone prawa lub obowiązki. Akty administracyjne, jeśli mają być 

rzeczywiście skuteczne, muszą posiadać sankcje. Jeśli ten kogo nakaz lub zakaz dotyczy nie 

                                                           
583 J. Zimmermann, Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013, s. 235. 
584 Ibidem. 
585 H. Nowicki, Sankcje administracyjne [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, System Prawa 

Administracyjnego, t. 7. Prawo administracyjne materialne, Warszawa 2017, s. 635. 
586 J. Zimmermann, Aksjomaty prawa administracyjnego (...), s. 235., sankcję można rozumieć również jako 

element normy o wieloczłonowej budowie. 
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chce się do niego zastosować, organ administracji musi mieć środki dla przeprowadzenia swej 

woli, w przeciwnym razie wszelkie administrowanie byłoby niemożliwe587. 

 

 I. Niżnik-Dobosz wskazuje, że „z uwagi na specyfikę metody działania prawa 

administracyjnego [celem sankcji – przyp. aut.] jest (...) przede wszystkim 

zabezpieczanie/ochrona obowiązków lub sytuacji administracyjnoprawnych, które dla 

podmiotów prawa administracyjnego wynikają z władczej konkretyzacji prawa 

administracyjnego, z innych form stosowania norm tego prawa, a także bezpośrednio z mocy 

ustawy, przy czym celem pierwszoplanowym jest funkcja ochronna dla porządku 

administracyjnoprawnego, następnie funkcja redystrybucyjna, restytucyjna, a na końcu 

ewentualnie represyjna”588. 

 

 Nie istnieje jednolity, spójny zbiór sankcji administracyjnych; zauważa się, że gdyby 

jednak wybrać je z materialnego prawa administracyjnego i stworzyć z nich osobną regulację 

kompleksową, powstałby swoisty kodeks normujący zachowania administracji publicznej 

w sytuacjach, w jakich prawo administracyjne jest naruszane, zwanych często deliktami 

administracyjnymi589. Jednakże zgodzić się należy z refleksją, że typologia sankcji 

administracyjnych jest tak szeroka, iż nazywanie sankcji karami administracyjnymi jest 

nadmiernym uproszczeniem, gdyż – jak już zostało wskazane – prawo administracyjne 

posługuje się wieloma sankcjami-instytucjami, niebędącymi tylko karami w rozumieniu prawa 

karnego590. Wyróżnić można więc sankcję karną (karę administracyjną), najczęściej mającej 

postać administracyjnej kary pieniężnej591, szeroko rozumianą sankcję „egzekucyjną”, 

związaną z wszelkimi dolegliwościami, wiążącymi się z postępowaniem egzekucyjnym 

w administracji, „wewnętrzną” sankcję nieważności, wynikającą z kwalifikowanie wadliwego 

zachowania organu, sankcję bezskuteczności czynności, sankcję wynikająca z przepisów, 

związana z niekorzystaniem (bądź też niewłaściwym korzystaniem) z przyznanych uprawnień, 

                                                           
587 J. Zimmermann, Aksjomaty prawa administracyjnego (...) s. 236, M. Zimmermann, Zapewnienie wykonania 

aktu administracyjnego [w:] M. Jaroszyński, M. Zimmermann, W. Brzeziński, Polskie prawo administracyjne 

część ogólna, Warszawa 1956, s. 400. 
588 I. Niżnik-Dobosz, Aksjologia sankcji w prawie administracyjnym [w:] M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki, 

Sankcje administracyjne, Warszawa 2011, s. 136, M. Krawczyk, Podstawy władztwa administracyjnego (...), 

s. 115. 
589 M. Wincenciak, Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania, Warszawa 2008, s. 14., 

J. Zimmermann, Aksjomaty prawa administracyjnego (...), s. 237. 
590 J. Zimmermann, Aksjomaty prawa administracyjnego (...), s. 238. 
591 zob. dział IVA k.p.a. 
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tj. cofnięcie, pozbawienie, ograniczenie lub wstrzymanie wykonania przyznanego uprawnienia, 

wreszcie tzw. sankcję „rozsianą”, wynikająca stricte z uwarunkowań społecznych i społecznej 

oceny negatywnego zachowania określonego podmiotu592. 

 

 Z perspektywy sankcji zakładowych istotne jest również na wskazanie nowego typu 

sankcji, mianowicie sankcji pozytywnych (gratyfikacji). Jakkolwiek stworzenie tego typu 

kolokacji jest sprzeczne z naturalnie nasuwającymi się skojarzeniami językowymi593, to jednak 

zgodzić się należy ze stanowiskiem, iż zabieg polegający na stworzeniu pojęcia sankcji 

pozytywnych – mimo iż wymaga redefinicji samego pojęcia sankcji i znacznego poszerzenia 

jego zakresu znaczeniowego – jest bardzo interesujący, inspirujący, oddaje cechę prawa 

administracyjnego, którą jest docenianie przez prawo pozytywnych zachowań jego adresatów, 

preferowanie wszelkich zachowań zgodnych z tym prawem. Sankcja pozytywna jest 

odwrotnością sankcji negatywnej i poprzez zachętę i udzielanie korzyści, nagradzanie a nie 

dolegliwość lub karanie zmierza do osiągnięcia tego samego skutku, tj. realizacji praw 

i obowiązków; uwypukla to również znaczenie pro futuro prawa administracyjnego – 

administracja publiczna na podstawie prawa wyrażającego sankcje pozytywne może sterować 

zachowaniami adresatów norm prawa administracyjnego w każdym kierunku, wpływać na ich 

zamiary i przedsięwzięcia, stymulować proces administrowania „od drugiej strony”594. 

P. Chmielnicki podkreśla, że „sankcje pozytywne są dla istoty oddziaływania za pomocą prawa 

równie naturalne i funkcjonalne, co sankcje negatywne. Sankcje pozytywne to takie same 

instrumenty upowszechniania norm, reguł działania, co sankcje negatywne”595. 

 

 Konkludując – zgodzić się należy z tezami, iż synonimiczne traktowanie pojęć „sankcji 

administracyjnej” i „kary administracyjnej” jest niewłaściwe i nie uwzględnia specyfiki prawa 

administracyjnego oraz całej gamy sankcji o rozmaitym charakterze i zróżnicowanym 

adresacie. Przede wszystkim takie ujęcie powyższej problematyki całkowicie pomija kwestię 

wyróżniania sankcji pozytywnych, które rzecz jasna ze swej natury nie są żadną karą, wręcz 

przeciwnie – nagrodą za realizację określonych obowiązków normatywnych i wykonywanie 

                                                           
592 J. Zimmermann, Aksjomaty prawa administracyjnego (...) s. 238-241., zob. też inne publikacje. 
593 Zob. chociażby słownikową definicję pojęcia sankcji: https://sjp.pwn.pl/sjp/sankcja;2574824.html, dostępne 

w Internecie: 1 maja 2019 r. 
594 J. Zimmermann, Aksjomaty prawa administracyjnego (...), s. 237. 
595 P. Chmielnicki, Sankcje publicznoprawne jako sposób realizacji reguł określających wypłaty i koszty działania 

[w:] M. Stahl i in., Sankcje administracyjne (...), s. 43 i n. 
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dyspozycji norm prawa administracyjnego. Włączenie w obszar powyższej problematyki 

pozytywnych gratyfikacji wymaga redefinicji pojęcia sankcji administracyjnych, na co słusznie 

zwraca uwagę J. Zimmermann, poprzez rezygnację z określania mianem sankcji 

administracyjnej „dolegliwości” wynikłej z naruszenia normy sankcjonowanej, gdyż 

„dolegliwość” per se stanowi o jej negatywnym wymiarze. Sankcją administracyjną będzie 

więc konsekwencja realizacji lub braku realizacji określonej normy sankcjonowanej prawa 

administracyjnego, stanowiąca rozmaite instrumenty służące realizacji przez administrację 

publiczną jej funkcji. Konsekwencja ta w przypadku wykonywania określonych obowiązków 

lub też prawidłowego korzystania z przyznanych uprawnień będzie miała charakter pozytywny 

(będzie to więc sankcja pozytywna, gratyfikacja materialna lub niematerialna), zaś 

w przypadku braku realizacji obowiązków wynikających z norm prawa administracyjnego, lub 

tez niewłaściwego korzystania z przyznanych uprawnień, będzie tożsama z sankcją negatywną. 

Zwrócić należy uwagę również na to, co podkreślił J. Zimmermann – sankcja pozytywna jest 

elementem sterowania zachowaniami adresatów norm prawa administracyjnego, wpływania 

poprzez pozytywne bodźce na ich zachowania, co jasno wpisuje się w rozumienie prawa 

administracyjnego prezentowane przez E. Schmidta – Aßmanna. 

 

 Przenosząc te rozważania na grunt problematyki sankcji zakładowych – ponownie 

należy podkreślić, że klasycznie przyjmuje się, że są to władcze środki stanowiące gwarancję 

przestrzegania aktów zakładowych – zarówno tych generalnych, tj. statutu oraz przede 

wszystkim regulaminu - jak i aktów zakładowych indywidualnych. Można wyróżnić ich 

swoistą gradację: od upomnienia lub nagany, przez okresowe niedopuszczenie do korzystania 

ze świadczeń zakładowych, ograniczenie tychże świadczeń, wreszcie wydalenie z zakładu, czy 

też sankcję przymusu bezpośredniego (fizycznego), którą z racji swego charakteru trudno 

wpisać w powyższą skalę. Rzecz jasna każda z sankcji zakładowych, jako że w sposób 

immanentny dotyczy stosunku zakładowego i jest związana ze sposobem świadczenia usług 

zakładowych, musi znajdować swoją podstawę w regulaminie zakładu, a także nie naruszać 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego596. 

 

 Wprowadzić należałoby kilka kryteriów wyróżniających sankcje zakładowe. 

Pierwszym z nich będzie kryterium ich charakteru: mianowicie, czy są one sankcjami 

                                                           
596 Jest to kwestia problematyczna, chociażby w przypadku stosowania przymusu bezpośredniego. 
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negatywnymi, tj. przywołaną powyżej dolegliwością za nieprzestrzeganie norm zakładowych, 

czy też mają one charakter pozytywny i są swoistą gratyfikacją, wynikającą z przestrzegania 

obowiązków zakładowych czy też osiągania sukcesów związanych z procesem świadczenia 

usług zakładowych. Kolejnym kryterium będzie rozróżnianie sankcji zakładowych ze względu 

na ich adresata – mianowicie sankcje skierowane do destynatariuszy, jak i osób które nie są 

użytkownikami zakładu (na boku należy pozostawić kwestię sankcji skierowanych do 

pracowników zakładu, gdyż mają one przede wszystkim charakter dyscyplinarny, wynikają 

z odrębnych przepisów regulujących stosunek pracy i nie są związane ze specyfiką relacji 

zakładowej). Wreszcie ostatnie kryterium – wprowadzenie rozróżnienia na sankcje materialne 

oraz niematerialne. 

 

 Do sankcji negatywnych będą należeć przywołane powyżej sankcje upomnienia lub 

nagany, okresowego niedopuszczenia do korzystania ze świadczeń zakładowych lub ich 

ograniczenia oraz wydalenia z zakładu597. Poziom dolegliwości będzie rzecz jasna wynikał ze 

stopnia naruszenia obowiązków zakładowych. 

 

 Sankcje pozytywne zostały zdefiniowane powyżej jako gratyfikacja za przestrzeganie 

obowiązków zakładowych lub też osiąganie sukcesów związanych z procesem świadczenia 

usług zakładowych. Dlatego też będą nimi przykładowo stosowana w rozmaitych zakładach 

pochwała (czyli upomnienie lub nagana à rebours), przyznanie stypendium finansowego za 

osiąganie wybitnych wyników w nauce, wyróżnienie na zakończenie studiów, przyznanie 

osadzonemu w zakładzie karnym nagród za dobre zachowanie w trakcie odbywania kary np. 

zezwolenie na widzenie bez dozoru, poza obrębem zakładu karnego, z osobą najbliższą lub 

osobą godną zaufania, zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru, zezwolenie na 

otrzymanie dodatkowej paczki żywnościowej, nagroda rzeczowa lub pieniężna, zatarcie 

wszystkich lub niektórych kar dyscyplinarnych598. 

 

 Jak już zostało podniesione, kryterium adresata pozwala na rozróżnienie sankcji 

zakładowych wywołujących skutek „wewnątrz” zakładu, tj. adresowanych do destynatariuszy 

                                                           
597 np. skreślenie z listy studentów. 
598 Zob. szerzej art. 138 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. z 2018 r., poz. 652, 

tekst jedn. ze zm. 
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(będą nimi więc wszystkie skierowane do nich sankcje negatywne i pozytywne), a także sankcji 

skierowanych wobec osób trzecich. Z natury rzeczy będą wyłącznie sankcje negatywne (nawet 

w postaci przymusu fizycznego), wynikające z tzw. władztwa porządkowego organów 

zakładowych i prawa do stosowania tzw. policji zakładowej; jest to całokształt uprawnień 

organów zakładu w stosunkach do wszystkich osób, które znalazły się na terenie zakładu, 

choćby nie były z tym zakładem związane stosunkiem destynatariusza599. Przykładem tego jest 

chociażby fizyczne usunięcie osoby trzeciej z terenu zakładu. 

 

 Podział sankcji na sankcje materialne i niematerialne w sposób naturalny przenika się 

z powyższymi kategoriami. Sankcje materialne mogą być skierowane do użytkowników 

zakładu (przymus fizyczny, nagrody i świadczenia rzeczowe lub pieniężne) oraz do osób 

pozostających poza jego strukturą (fizyczne usunięcie osoby trzeciej z obszaru zakładu), mają 

także charakter pozytywny (nagroda pieniężna) lub negatywny – vide pozbawienie prawa do 

pobierania stypendium lub grantu, wydalenie z zakładu. Sankcje niematerialne co do zasady 

będą stosowane jedynie wobec destynatariuszy; również mogą być pozytywne – pochwała, 

wyróżnienie na koniec studiów, zatarcie kar dyscyplinarnych, lub też negatywne – upomnienie, 

nagana. 

 

3.6. Tworzenie i funkcjonowanie zakładów usług publicznych - podsumowanie 

 

Zasadniczo zakłady usług publicznych mogą powstawać przy użyciu trzech modeli: na 

podstawie ustawy (model normatywny) aktów organów państwa lub samorządu terytorialnego, 

lub też zezwolenia organów administracji publicznej (model reglamentacyjny). Wybór jednego 

z nich należy do ustawodawcy; że ma on w tej sferze autonomię, jednakże powinien korzystać 

z trybu odpowiedniego do rangi realizowanych przez zakład zadań oraz zakresu swojego w nich 

uczestnictwa. Zakłady usług publicznych mogą podlegać rzecz jasna również przekształceniom 

oraz likwidacji, tj. przekształcenie zakładu polega na istotnej zmianie podstawowych jego 

zadań, np. poprzez ich rozszerzenie lub zwężenie albo nowe ich określenie. Przekształceniem 

jest również zmiana zasad ich finansowania, przekształceniem nie jest zaś zmiana 

podporządkowania przez powierzenie nadzoru nad działalnością jednostki świadczącej usługi 

innemu organowi, niż wynika to z aktu o jej utworzeniu. Likwidacja zakładu polega na 

                                                           
599 E. Ochendowski, Zakład administracyjny (...), s. 177-178. 
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całkowitym zaprzestaniu działalności tej jednostki. Oczywiście zakład usług publicznych może 

powstać wyłącznie w drodze administracyjnoprawnej, choć z teoretycznego punktu widzenia 

należałby dopuścić powstanie stosunku umownego (niejako „przedzakładowego”), który 

w przypadku podmiotów niepublicznych regulowałby kwestie praw i obowiązków związanych 

z ewentualnym podjęciem działań, mających na celu utworzenie zakładu, na wzór tzw. umowy 

inwestycyjnej. 

 

Struktura wewnętrzna zakładu jest bardzo zróżnicowana – składa się na nią ogół 

jednostek organizacyjnych wewnątrzwydziałowych o rozmaitym charakterze, ale również 

organy zakładowe. Wyróżnić należy organy monokratyczne (kierownik zakładu, zastępca 

kierownika zakładu, pozostałe organy monokratyczne) oraz organy kolegialne. Kierownik 

zakładu skupia w swoim ręku większość uprawnień i obowiązków należących do organów 

zakładu. Ponosi generalną odpowiedzialność za jego pracę, bierze udział w stosunkach 

zewnętrznych. Organy kolegialne zaś mogą mieć charakter współdecydujący lub 

opiniodawczy. Wyróżnić należy również kilka typów zakładów, bazując na kryterium składu. 

Mianowicie - organy o składzie wyłącznie fachowym, tworzone spośród osób wykonujących 

czynności bezpośrednio związane z udzielaniem świadczeń, mających odpowiednie 

przygotowanie zawodowe. Organy tego rodzaju są wyposażone najczęściej w prawo 

współdecydowania w wielu istotnych sprawach dotyczących funkcjonowania zakładu. Kolejno 

- organy o składzie mieszanym. Tworzone są częściowo spośród fachowego personelu zakładu, 

a częściowo spośród innych osób, np. przedstawicieli organów założycielskich, przedstawicieli 

użytkowników itp. Po trzecie – organy o składzie wyłącznie społecznym, tj. tworzone tylko 

spośród użytkowników zakładu lub ich przedstawicieli. 

 

Najistotniejszą rolę w funkcjonowaniu zakładu usług publicznych pełnią akty 

zakładowe, które wraz z przepisami prawa powszechnie obowiązującego wyznaczają treść 

władztwa zakładowego, stanowiąc również niekiedy samoistną podstawę do określania jego 

treści. Prawo zakładowe tworzą akty zakładowe generalne, tj. statuty i regulaminy, a także akty 

zakładowe indywidualne. Akty zakładowe generalne są rodzajem aktów administracyjnych 

ogólnych, będących nowym typem form działania administracji publicznej, polegających na 

stosowaniu prawa przez kreowanie kolejnych norm generalnych i abstrakcyjnych, mających 

charakter wewnętrzny – kształtują one ustrój i wewnętrzną organizację zakładów usług 

publicznych. Za akty generalne należałoby również uznać tzw. „akty tworzące sytuacje prawne 
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dla destynatariuszy”, ze względu na to, że brak jest „podwójnej konkretności” –dotyczą one 

konkretnie określonego stanu faktycznego, jednakże ich adresatem jest ogół destynatariuszy. 

 

Wśród aktów indywidualnych wyróżnić należy indywidualne akty zakładowe 

zewnętrzne, tj. takie, które odnoszą się do nawiązania, przekształcenia lub zakończenia 

stosunku zakładowego (których istotą jest ścisłe powiązanie z danym stosunkiem zakładowym, 

podejmowanymi w formie decyzji administracyjnej) oraz akty indywidualne wywołujące 

skutki prawne w sferze poza-zakładowej (np. świadectwo szkolne, dyplom ukończenia studiów 

wyższych), a także indywidualne akty wewnątrzzakładowe (akty zakładowe sensu stricto, akty 

stosunku zakładowego). Ich istotą jest to, że są one skierowane na wywołanie konkretnego, 

indywidualnie oznaczonego skutku prawnego, który jednak nie determinuje treści samego 

stosunku zakładowego. 

 

Jedną z klasycznych przykładów form niewładczych działań administracji publicznej, 

jest korzystanie przez nią z umów w ramach swojej działalności – czy o to umów 

cywilnoprawnych, czy też umów administracyjnoprawnych. Ma to swoje przełożenie rzecz 

jasna również na obszar funkcjonowania zakładów usług publicznych. 

 

Kategoria „umów zakładowych” jest bardzo niejednolita i pojemna; administracja 

publiczna, świadcząc usługi z zakresu działalności zakładowej, może posługiwać się zarówno 

umowami nazwanymi, umowami nienazwanymi, jak i umowami mieszanymi. Szeroki zakres 

działalności zakładowej nie pozwala na uogólnienie i wypracowanie jednego modelu umowy 

zakładowej. Umowy zakładowe mogą mieć charakter obligatoryjny lub fakultatywny; 

fakultatywną umową zakładową będzie taka, której zawarcie nie jest konieczne dla samego 

nawiązania stosunku zakładowego i dotyczy jedynie dodatkowych usług oferowanych przez 

dany typ zakładu. Charakteru prawny umów zakładowych również jest niejednolity – 

jakkolwiek przedmiotem większości z nich są prawa i obowiązki o charakterze 

publicznoprawnym, to jednak nie wolno pomijać tej kwestii, iż ustawodawca ewidentnie 

(niekiedy wprost przez ustawowe odesłania do stosowania przepisów Kodeksu cywilnego) 

ukształtował je jako umowy cywilnoprawne. W przypadku umów obligatoryjnych, od 

nawiązania których uzależnione jest powstanie relacji zakładowej, brak powstania stosunku 

umownego winien implikować jednoczesny brak nawiązania stosunku zakładowego również 
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w aspekcie administracyjnoprawnym. „Dopełnienie” relacji zakładowej poprzez przewidzenie 

konieczności nawiązania stosunku cywilnoprawnego, dla jej powstania, implikuje jednocześnie 

zwiększony zakres ochrony prawnej destynatariusza, poprzez poddanie części sporów 

wynikłych ze stosunku zakładowego kognicji sądu powszechnego. Zakładowe umowy będą 

miały charakter jednoznacznie adhezyjny. Przesądza o tym brak możliwości negocjacji 

warunków umownych oraz jedynie formalnie ujęty konsens (czy też raczej przymus konsensu 

– co jest również elementem szeroko rozumianego władztwa administracyjnego). 

 

Zauważyć należy, iż w przypadku codziennej praktyki działalności zakładowej znacznie 

większą rolę niż kompetencje władcze, odgrywają te działania, które są nakierowane w sposób 

bezpośredni na wywołanie określonych skutków stricte faktycznych. Działania faktyczne 

organów zakładowych mogą zostać podzielone na działania społeczno-organizacyjne, których 

istotą jest nakłanianie aktualnych i potencjalnych destynatariuszy oraz ich prawnych 

opiekunów do dobrowolnego podejmowania czynności, które przyczyniają się do lepszego 

i sprawniejszego udzielania świadczenia, lub też do samego skorzystania z usług oferowanych 

przez zakład. Czynności materialno-techniczne zaś stanowią większość działań z zakresu 

bieżącego funkcjonowania zakładu usług publicznych. Można je podzielić na czynności 

kwalifikowane, podejmowane tylko przez osoby odpowiednio do tego uprawnione na 

podstawie przepisów ustawy, a także czynności zwykłe, do podejmowania których nie jest 

wymagane od pracowników zakładu posiadanie szczególnych kwalifikacji. Typologia tych 

czynności jest bardzo szeroka – od czynności związanych stricte ze świadczeniem usług przez 

zakład począwszy (proces dydaktyczny w ramach szkoły, proces leczenia w szpitalu – 

czynności te będą miały charakter kwalifikowany), skończywszy na przygotowaniu 

księgozbioru do udostępnienia destynatariuszom biblioteki czy też posprzątaniu sal 

zajęciowych. 

 

Kwestie te wiążą się w sposób naturalny ze statusem pracowników zakładu usług 

publicznych; status ten jest bardzo niejednorodny; wynika to z rozpiętości zakresu czynności, 

podejmowanych przez zakłady – od czynności związanych z wydawaniem władczych 

rozstrzygnięć administracyjnych, aż po prace stricte fizyczne. Najistotniejszą kategorią osób 

świadczących pracę w zakładach usług publicznych będą pracownicy państwowi oraz 

pracownicy samorządowi, wśród których można wyróżnić personel urzędniczy (osoby 

odpowiedzialne za prowadzenie postępowań administracyjnych, wydawanie rozstrzygnięć, 
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ewentualnie niekiedy podejmowanie działań niewładczych), pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach pomocniczych oraz pracowników obsługi. Specjalny status pracowników 

urzędniczych, chociażby posiadanie kompetencji władczych, wiąże się z posiadaniem przez 

nich statusu funkcjonariuszy publicznych, co ma swoje prawnokarne reminiscencje. 

 

Odnośnie do problematyki sankcji zakładowych – generalnie wskazać należy, iż sankcje 

administracyjne wynikają bezpośrednio z przepisów prawa administracyjnego, przyjmuje się, 

że są określoną w normie sankcjonującej dolegliwością za naruszenie normy sankcjonowanej 

tego prawa. Jednakże takie rozumienie sankcji nie uwzględnia chociażby wyodrębnienia 

kategorii tzw. sankcji pozytywnych (gratyfikacji). Sankcją administracyjną będzie więc 

konsekwencja (nie zaś dolegliwość) realizacji lub braku realizacji określonej normy 

sankcjonowanej prawa administracyjnego, stanowiąca rozmaite instrumenty służące realizacji 

przez administrację publiczną jej funkcji. Konsekwencje te mogą więc mieć charakter 

negatywny lub pozytywny. Sankcje zakładowe są to władcze środki stanowiące gwarancję 

przestrzegania aktów zakładowych generalnych, jak i aktów zakładowych indywidualnych. 

Można wyróżnić ich swoistą gradację: od upomnienia lub nagany, przez okresowe 

niedopuszczenie do korzystania ze świadczeń zakładowych, ograniczenie tychże świadczeń, 

wreszcie wydalenie z zakładu, czy też sankcję przymusu bezpośredniego (fizycznego). Sankcje 

te mogą mieć charakter pozytywny i być dolegliwością za nieprzestrzeganie norm zakładowych 

lub też pozytywny i być gratyfikacją za przestrzeganie obowiązków zakładowych lub osiąganie 

sukcesów związanych z procesem świadczenia usług zakładowych. Wyróżnić można również 

sankcje kierowane do destynatariuszy i osób trzecich, a także sankcje materialne 

i niematerialne. 
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Rozdział 4. Autonomia a korporacyjność zakładów usług publicznych 

 

4.1 Autonomia w nauce prawa 

 

 Przedmiotem rozważań w niniejszym rozdziale będzie zestawienie pojęć autonomii 

i korporacyjności w kontekście problematyki funkcjonowania zakładów usług publicznych.  

Stąd też z natury rzeczy, zanim przedstawione zostanie meritum rozważań, konieczne jest 

poczynienie pewnych uwag wstępnych, odnoszących się do samego pojęcia autonomii – jako 

zasady prawnoustrojowej, a także w odniesieniu do problematyki regionalizacji w kontekście 

terytorialnej struktury administracji publicznej oraz w nawiązaniu do konstytucyjnej autonomii 

szkół wyższych; nota bene już samo to zestawienie obrazuje, iż pojęcie to w ramach systemu 

prawa może mieć różne konotacje w zależności od obszaru prawa, do którego się odnosi. 

  

 Przechodząc wpierw do podstawowych kwestii terminologicznych600 - pojęcie 

„autonomii” etymologicznie pochodzi z języka greckiego (ατονομία) i oznacza możliwość 

samostanowienia, tj. kształtowania własnych praw i norm601. Odnosi się ono do 

zorganizowanych związków osób, mających wewnętrzną strukturę i własne cele, i zakłada 

względną niezależność w zakresie prowadzonej działalności oraz realizowanych kompetencji 

od innych podmiotów, w tym przede wszystkim organów władzy publicznej. W nauce podnosi 

się również, iż istotą autonomii jest „prawo indywidualnego rozstrzygania spraw wewnętrznych 

danej zbiorowości"602. Konstytucyjna cecha autonomii, przyznana wprost jedynie związkom 

wyznaniowym oraz szkołom wyższym, oznacza możliwość samodzielnego uczestniczenia tych 

instytucji w życiu publicznym oraz jego współkształtowania w określonym zakresie, bez 

„wpisania" ich w struktury organizacji państwa. W obu przypadkach instytucje autonomiczne 

nie kształtują „hierarchii" struktur państwowych603. 

                                                           
600 Niniejszy fragment rozważań oparty jest o publikację: K. Zaradkiewicz, Komentarz do art. 70 Konstytucji 

[w]: M. Safjan, L. Bosek (red.) Konstytucja. Tom 1. Komentarz art. 1-86, Warszawa 2016, s. 1599 i n. i przywołaną 

tam literaturę. 
601 Por. np. F.E. Schnapp, M. Kaltenborn, Grundrechtsbindung nichtstaatlicher Institutionen, JuS 2000/10, s. 936; 

A. Kiebała, Autonomia szkół wyższych [w:] S. Waltoś, A. Rozmus (red.) Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – 

prawo – organizacja, Kraków-Rzeszów-Zamość 2016, s. 118; M. Stachowiak-Kudła, Autonomia szkół wyższych 

a instytucjonalne mechanizmy zapewnienia jakości w Polsce i wybranych państwach europejskich, Warszawa 

2012, s. 13. 
602 A. Krzywoń, Konstytucyjne aspekty autonomii szkoły wyższej [w:] A. Wiktorowska, A. Jakubowski, Prawo 

nauki. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2014, s. 49. 
603F.E. Schnapp, M. Kaltenborn, Grundrechtsbindung (…), s. 936. 
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 Ostatnia teza wymaga komentarza i pewnego doprecyzowania, gdyż jest zbyt ogólna. 

Mianowicie – stanowisko o braku „wpisania” instytucji dysponujących cechą autonomii 

w struktury organizacji państwa i braku kształtowania przez nie „hierarchii” struktur 

państwowych nie wytrzymuje jednak zderzenia z rzeczywistością normatywną oraz 

doktrynalną - z perspektywy nauki prawa administracyjnego. Otóż zarówno uczelnie wyższe, 

jak i (do pewnego stopnia) kościoły i związki wyznaniowe wykonują w pewnych obszarach 

zadania państwa (funkcje publiczne) i w myśl przyjętej w niniejszej rozprawie kategoryzacji 

można je zakwalifikować jako podmioty administrujące.  Nie sposób w tym zakresie mówić, 

że uczelnia wyższa – zwłaszcza państwowa – pozostaje „poza strukturami organizacji 

państwa”, bazując na sposobie jej tworzenia, wykonywanych przez nią zadaniach, źródłach jej 

finansowania oraz nadzorze nad jej działalnością. Wpływa to na rozumienie pojęcia autonomii 

w tym konkretnym aspekcie, co zostanie poruszone na dalszym etapie rozważań. 

 

4.1.1. Autonomia jako zasada prawnoustrojowa 

  

 Przenosząc powyższe rozważania na grunt prawnoustrojowy, tj. problematykę prawa 

międzynarodowego publicznego – pojęcie autonomii w tym kontekście jest immanentnie 

związane z kwestiami dot. ustroju terytorialnego współczesnego państwa604, w szczególności 

omówionego na poprzednich etapach rozważań pojęcia decentralizacji. Otóż stopień 

decentralizacji w konsekwencji również wyznacza formę ustrojową danego państwa; efektem 

decentralizacji władzy wykonawczej jest powstanie samorządu terytorialnego, z kolei 

„decentralizację władzy ustawodawczej stanowi autonomia (reprezentowana przez autonomię 

regionalną we Włoszech, Hiszpanii i ostatnio Portugalii), a za – szeroko rozumianą – 

decentralizację wszystkich trzech władz można uznać federalizm605.  

 Wskazuje się, że struktura konstytucyjna państwa nie wpływa na jego podmiotowość 

międzynarodową; państwo federalne zawsze będzie traktowane jako jeden podmiot prawa 

międzynarodowego, nawet jeśli jego poszczególne części składowe będą miały prawo do 

występowania w stosunkach międzynarodowych, a w szczególności do przystępowania do 

                                                           
604 Zob. w tym kontekście A. Krzywoń, Współczesne problemy autonomii regionalnej w Hiszpanii, „Państwo 

i Prawo” 3/2009, s. 95-107. Węzłowe zagadnienia przedstawione w niniejszym podrozdziale będą opierały się 

o powyższy artykuł i zostaną uzupełnione literaturą akademicką z zakresu prawa międzynarodowego publicznego. 
605 A. Krzywoń, Współczesne problemy (...), s. 96., H. Izdebski, Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 

2007, s. 178. 
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organizacji międzynarodowych oraz do zawierania umów międzynarodowych606. Jednak 

wskazać należy w tym zakresie na istniejące wątpliwości doktrynalne i rozróżnienie między 

nauką prawa konstytucyjnego i międzynarodowego publicznego – w świetle nauki prawa 

konstytucyjnego państwo ma charakter jednolity (unitarny), jeżeli posiada jeden system 

naczelnych organów państwowych, jedną konstytucję, jeden system prawa oraz jednolity 

system sądowy. Państwo złożone posiada natomiast dwa aparaty państwowe i dwa systemu 

prawne (federalny i części składowych). Z kolei – w opozycji do powyżej przedstawionego 

poglądu – część przedstawicieli doktryny prawa międzynarodowego wskazuje, że tym, czym 

odróżnia państwa jednolite od państw złożonych, jest ius contrahendi; państwo ma charakter 

jednolity, jeżeli jedynie jego organy naczelne lub federalne są uprawnione do występowania 

w stosunkach międzynarodowych. Prawa takiego nie posiadają części składowe państwa. Jeśli 

części składowe mogą występować również części składowe, to państwo takie – z punktu 

widzenia prawa międzynarodowego – ma charakter złożony607. Podobnie przyjmuje 

W. Góralczyk - państwo związkowe (federacja), którego części składowe (stany, kraje, kantony 

czy republiki) mogą mieć szeroko rozbudowane kompetencje własne i daleko posuniętą 

autonomię, włączając w to autonomiczne systemy prawne, z punktu widzenia prawa 

międzynarodowego będą uważane za państwo jednolite, jeżeli jego kompetencje w zakresie 

stosunków międzynarodowych (np. utrzymywanie stosunków dyplomatycznych 

i konsularnych, zawieranie umów międzynarodowych, wypowiadanie wojny) będą należały 

wyłącznie do rządu centralnego608. 

 

 Ustrojowe państwowe, typu „państwo jednolite”, „państwo federalne”, „państwo 

regionalne” w zasadzie nie występują obecnie w czystej, modelowej postaci; odpowiadają one 

powyższym modelom w mniejszym bądź też większym stopniu (co w konsekwencji kształtuje 

również tzw. tożsamość konstytucyjną). Wszelkie formy pośrednie federalizmu – m.in. właśnie 

autonomia i regionalizm - są kompromisem między całością państwa i jego częściami 

składowymi. Dodatkowo sprzyjają temu różnorodność praktyki konstytucyjnej, odmienne 

                                                           
606 W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2014. 

s. 284., tak też R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne Warszawa 2004, s. 127. 
607 J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne. Warszawa 2017, s. 169, takie stanowisko prezentował 

też np. L. Ehrlich. 
608 W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2017, s. 150-151. 
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warunki społeczne, kulturowe i prawne, a także przejmowanie wzorów instytucji od innych 

państw609. 

 

 W ślad za K. Fridrichem610 podkreślić należy, iż państwa złożone podlegają ciągłemu 

tzw. procesowi federalizacyjnemu (federalizing process). Zgodnie z powyższą teorią, istnienie 

wszystkich państw niejednolitych jest procesem dynamicznym, co też zakłada ich ciągłą 

ewolucję. W zależności więc od aktualnie funkcjonującego paradygmatu społeczno-

politycznego i przyjętej optyki spojrzenia na sposób funkcjonowania organizmu państwowego 

(tj. istnienie tendencji centralistycznych lub w opozycji do tego – decentralistycznych), proces 

federalizacyjny może doprowadzić do ściślejszej integracji państwa złożonego lub też do jego 

rozpadu611. Wyróżnia się tutaj dwie fazy – pierwsza, tj. dual federalism charakteryzuje się 

znacznymi różnicami w priorytetach państw związkowych i federacji, każda z tych organizacji 

dąży do zachowania swoich nabytych lub pierwotnych kompetencji, pomiędzy którymi istnieje 

sztywny rozdział, bez możliwości ich modyfikacji w drodze pozakonstytucyjnych aktów 

normatywnych. Kolejna faza to tzw. cooperative federalism, gdzie następuje ściślejsza 

współpraca między organami federalnymi i lokalnymi. Model ten – jak się podkreśla – 

w większym stopniu przystaje do aktualnych problemów i pozwala na lepsze i sprawniejsze 

reagowanie na nie; wyklucza on sztywny podział kompetencji i wprowadza mechanizmy 

kooperacji, odsuwające na bok klasyczną dyskusję nt. supremacji władzy centralnej nad 

lokalną. Koncepcję tę dobrze oddaje twierdzenie, iż bazą federalizmu kooperatywnego jest 

współzależność, podczas gdy w federalizmie dualistycznym jest to niezależność612. 

 

 Niezależnie od powyższych wątpliwości doktrynalnych – konkludując ten etap 

rozważań – przyjąć należy, że z punktu widzenia prawa międzynarodowego autonomia jest 

skrajną wersją decentralizacji władzy ustawodawczej, zgodnie z którą części składowe państwa 

wyposażone są w najszerzej zakreślone (umocowane konstytucyjnie) własne kompetencje, 

                                                           
609 A. Krzywoń, Współczesne problemy (...), s. 96, W. Suchecki, Teoria federalizmu, Warszawa 1968, s. 77. 
610 K. Fridrich, Trends of Federalism in Theory and Practice, New York 1968, A. Krzywoń, Współczesne problemy 

(...), s. 96-97. 
611Vide przykład integracji Stanów Zjednoczonych Ameryki po wojnie secesyjnej, rozpad Związku Radzieckiego, 

Jugosławii, Czechosłowacji. 
612 A. Krzywoń, Współczesne problemy (...), s. 97, W. Bokajło, Federalizm – rozwój idei i niektóre teorie [w:] 

W. Bokajło (red.), Federalizm. Teorie i koncepcje, Wrocław 1998, s. 72. 
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w tym m.in. w prawo do występowania jako podmiot stosunków z zakresu prawa 

międzynarodowego publicznego. 

 

4.1.2. Autonomia a regionalizacja w kontekście terytorialnej struktury administracji 

publicznej 

 

 Zestawienie powyższych pojęć odnosi się przede wszystkim do koncepcji samorządu 

regionalnego i jego umiejscowienia w terytorialnej strukturze administracji publicznej, 

zwłaszcza – bazując na polskim materialne normatywnym – problematyce województwa 

samorządowego, tj. w jakim stopniu regulacje prawne w tym zakresie realizują założenia 

prawnomiędzynarodowe. 

 

 Konieczna jest wpierw próba definicji pojęcia regionu613 – otóż pojęcie to ma wielorakie 

znaczenie; można je odnosić zarówno do zagadnień ekonomicznych, historycznych, 

socjologicznych, etnograficznych, geograficznych, wreszcie też prawniczych614. Generalnie 

przyjmuje się, że region jest wydzielonym, stosunkowo jednorodnym obszarem, odróżniającym 

się od terenów przyległych cechami naturalnymi i nabytymi. Region można więc uznać za 

jednostkę przestrzeni, wyodrębnioną z większego obszaru za pomocą specyficznych kryteriów 

i jednolitą lub spójną w zakresie tych kryteriów615. Pojęcie regionu ujmowane jest w literaturze 

rozmaicie i tak też typologizowane – wskazuje się na regiony statystyczne, reliktowe, 

polityczne, socjologiczne, etniczne616. 

  

 W nauce prawa administracyjnego przez region rozumie się jednostkę podziału 

terytorialnego o dużej powierzchni i znacznej liczbie ludności, obejmującą terytorium jednolite 

pod względem gospodarczym, geograficznym i komunikacyjnym617. Inna definicja ujmuje to 

pojęcie jako najwyższą jednostkę organizacji terytorium państwa, bez względu na jego formę 

                                                           
613 Przegląd powyższych definicji nastąpi na podstawie monografii J. Lemańskiej, Koncepcja samorządu 

województwa na tle porównawczym, Kraków 2006, o którą to publikacje będą generalnie oparte dalsze rozważania 

w niniejszym podrozdziale. 
614Ibidem, s. 16-17, zob. też. Z. Chojnicki, T. Czyż, Region – regionalizacja – regionalizm, „Ruch Prawniczy, 

Ekonomiczny i Socjologiczny”, 1992/2, s. 1. 
615 Zob. W. Żelazny, Region w Unii Europejskiej, „Przegląd Zachodni”, 1997/1, s 65. 
616 Celem szerszej analizy powyższego podziału – zob. J. Lemańska, Koncepcja samorządu województwa (...), 

s. 17-18. 
617 S. Kasznica, Polskie prawo administracyjne (...), s. 53.  
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ustrojową (federacja, państwo unitarne), o relatywnie dużej powierzchni i dość znacznej liczbie 

ludnością, stanowiącą obszar względnie jednolity z punktu widzenia gospodarczego, 

społecznego kulturowego, w ramach której prowadzona jest uwzględniająca jej specyfikę 

samodzielna polityka społeczna, gospodarcza i kulturalna przez powołane do tego instytucje 

terytorialne618. 

 

 Najpełniej istotę pojęcia regionu oddaje definicja autorstwa J. Lemańskiej, stąd też 

zasługuje ona w tym miejscu na osobne wyróżnienie. Otóż wedle tego rozumienia regionem 

jest wyodrębniona, najwyższa jednostka podziału terytorialnego państwa, której władze są 

niezależne od administracji rządowej, wyposażona w osobowość prawną, w zgromadzenie 

regionalne jako organ stanowiący i kontrolny, pochodzący z bezpośrednich wyborów oraz 

w organ regionalny o kompetencjach wykonawczych i administracyjnych, w budżet 

z własnymi źródłami dochodów oraz w znaczny zakres zadań i kompetencji, stanowiąca obszar 

względnie jednolity z punktu widzenia gospodarczego, społecznego i kulturowego619.  

 

 Istotne w tym zakresie są więc dwie refleksje. Po pierwsze – w ślad za J. Lemańską 

można podkreślić, iż nie istnieje jednolita definicja regionu. Pojęcie to może zarówno oznaczać 

część składową państwa federalnego (wyposażoną w autonomię finansową, administracyjną, 

polityczną), jak i szczebel dekoncentracji administracyjnej, nieposiadający osobowości 

prawnej, czy też wreszcie agendę działającą poniżej szczebla centralnego, kontrolowaną przez 

państwo620. Po drugie – stanowi to w zasadzie ratio legis istnienia regionów – ich utworzenie 

miało na celu powołanie do życia podmiotów, które byłyby zdolne do prowadzenia 

samodzielnej polityki w zakresie strategii własnego rozwoju, zdolnych do podjęcia współpracy 

z partnerami zarówno w kraju, jak i za granicą oraz do wzmocnienia tożsamości narodowej, 

regionalnej, historycznej i kulturowej621. 

 

                                                           
618 M. Elżanowski, M. Maciołek, P. Przybysz, Region jako instytucja prawnoustrojowa, „Państwo i Prawo” 

1990/8, s. 60. 
619 J. Lemańska, Koncepcja samorządu województwa (...), s. 20. 
620Ibidem, s. 19. 
621 M. Kotulski, Województwo samorządowe jako region europejski (wybrane uwagi na tle Europejskiej Karty 

Samorządu Terytorialnego) [w:] S. Dolata (red.), Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu 

terytorialnego. Tom I: Prawo samorządowe i administracyjne, Opole 2000, s. 438. 
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 Przenosząc te rozważania na płaszczyznę prawa międzynarodowego – najważniejsze 

z tej perspektywy jest przedstawienie regulacji Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego 

z dnia 15 października 1985 r., sporządzonej w Strasburgu622 i Europejskiej Karty Samorządu 

Regionalnego, przyjętej na IV sesji Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy 

3–5 czerwca 1997 r. w Strasburgu623. Pierwszy z ww. aktów prawnych ustanowił ogólne, 

międzynarodowe ramy funkcjonowania samorządu lokalnego oraz – jak wskazuje J. Lemańska 

– położył podwaliny pod prace nad kształtem samorządu regionalnego624. 

 

 Natomiast do samej problematyki regionów odnosi się wspominana Europejska Karta 

Samorządu Regionalnego, tj. „konstytucja porządkująca w Europie status regionów”625. 

Dokument ten wedle założeń ma dać ludziom mieszkającym w poszczególnych regionach, 

identyfikującym się z nimi, prawo i możliwość decydowania o swoich sprawach626, stwarzając 

ramy ustrojowe, niezbędne dla działania władz poszczególnych regionów. Dokument ten, jak 

się podkreśla, ma jednak przede wszystkim znaczenie polityczne; podstawą jego przyjęcia było 

zaobserwowanie deficytu demokratycznego, nasilającego się wraz z jednoczącą się Europą, 

przy jednoczesnym braku identyfikacji z nowymi strukturami europejskimi627. Przyjętym 

w Karcie założeniem jest to, aby zasada samodzielności lokalnej została konstytucyjnie uznana 

przez państwa-sygnatariuszy Karty, jednakże bez równoległego narzucania i determinowania 

konkretnego kształtu regionu, zważywszy na istniejące już w poszczególnych państwach 

członkowskich rozwiązania w tej mierze. Zamierzeniem Karty – wyrażonym zresztą 

w preambule – było wzbogacenie europejskiej kultury poprzez rozszerzenie procesu 

regionalizacji i ustanowienie fundamentalnych zasad dla regionów ponad głębokimi różnicami, 

które istnieją między prawnymi i instytucjonalnymi tradycjami w różnych krajach 

europejskich628. 

 

 Przedstawiając pokrótce najważniejsze założenia Karty – istotne z omawianej 

perspektywy jest to, że Karta wedle zamierzeń bynajmniej nie ma ograniczać w żaden sposób 

suwerenności państw członkowskich i bezpośrednio narzucać prawu wewnętrznemu określony 

                                                           
622 Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607. 
623 Tekst Karty: http://iso.karpacki.pl/pliki/eksr200804124345.doc, dostępne w Internecie: 1 maja 2019 r. 
624 J. Lemańska, Koncepcja samorządu województwa (...), s. 20. 
625 L. Kieres, Przyszłość regionów, przyszłość reformy, „Rzeczpospolita” 8 kwietnia 1998 r., nr 83. 
626 J. Lemańska, Koncepcja samorządu województwa (...), s. 23.  
627Ibidem. 
628Ibidem. 
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kształt regulacji; istotą unormowań Karty jest to, iż zakreślają one jedynie ramy rozwiązań 

prawnych, pewne standardy, które muszą zostać wypełnione treścią przez poszczególne 

państwa. Zgodnie z art. 2 Karty, pozycja samorządności lokalnej ma być ustalana przez 

prawodawstwo wewnętrzne, zawierające się w Konstytucji, ustawach zwykłych, statucie 

regionu oraz prawodawstwie międzynarodowym. Podkreślić należy również, iż założeniem 

autorów Karty nie było wprowadzenie jednolitej regionalizacji w krajach członkowskich Rady 

Europy, lecz odzwierciedlenie bieżących tendencji w krajach, w których już one występują; 

Karta ma na celu jednocześnie stworzenie wskazówek dla tych krajów, które zamierzają 

dopiero zreformować swój system polityczny. Jednakże zdając sobie sprawę z różnorodności 

systemów państwowych, Karta daje możliwość państwom wskazania poszczególnych kategorii 

regionów, odnośnie do których stosowanie Karty może zostać ograniczone629. Kolejno na 

podkreślono, iż regionalną administrację, która jednocześnie będzie skuteczna i bliska 

obywatelowi, może zapewnić istnienie regionów zarządzanych przez wybranych 

powszechnych przedstawicieli, ponoszących rzeczywistą odpowiedzialność; konieczne jest 

więc istnienie zarówno władzy uchwałodawczej (zgromadzenia przedstawicieli), którzy mają 

pochodzić z powszechnych, bezpośrednich, wolnych i równych wyborów, a także władzę 

wykonawczą, podporządkowaną tej pierwszej, przy jednoczesnym zachowaniu zasady 

samoorganizacji regionów (art. 11 Karty) oraz dopuszczeniu innych możliwości uczestnictwa 

obywateli w podejmowaniu decyzji.  

 

 Odnośnie do kwestii kompetencji tak skonstruowanych regionów – Karta kreuje tutaj 

szeroką autonomię kompetencyjną, również w zakresie wyboru sposób i środków ich 

wykonywania. W świetle art. 3 Karty, kompetencje regionów powinny być określone 

w Konstytucji, statutach regionu i przepisach prawa wewnętrznego czy międzynarodowego, 

przy równoczesnej niedopuszczalności ich zmiany lub ograniczenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy 

dokonane to zostanie w tym samym trybie, co uprzednie przyznanie (art. 3 Karty). Zgodnie 

z art. 4 Karty, w dziedzinach objętych kompetencjami, regiony powinny mieć stosowne 

uprawnienia do decydowania i administrowania w sposób umożliwiający przyjmowanie 

i wprowadzanie specyficznej dla każdego z nich polityki regionalnej. Dodatkowo przepisy 

Karty zawierają klauzulę generalną – otóż oprócz kompetencji przyznanych na podstawie art. 3 

Karty regiony powinny zajmować się wszystkimi sprawami regionalnymi, które nie zostały 

wyłączone z ich zakresu kompetencji, bądź też nie zostały przypisane innym podmiotom. Karta 

                                                           
629Ibidem. 
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przewiduje również rozwiązanie, zgodnie z którym zadania „rządowe” muszą być wcielane 

w życie na szczeblu regionów za pośrednictwem jego organów; konflikt interesów, który może 

w takiej sytuacji zaistniej – w świetle art. 18 Karty – musi zostać rozstrzygnięty przez sąd, który 

w wyniku braku jasnej normy prawnej, powinien kierować się zasadą subsydiarności. Z kolei 

art. 19 Karty zakreśla ramy nadzoru nad regionalnym prawodawstwem – w przypadku zadań 

własnych regionu jedynym dopuszczalnym kryterium jest legalność, nadzór ten winien być 

dokonywany ex post facto, natomiast w przypadku zadań zleconych lub delegowanych 

dodatkowym, dopuszczalnym kryterium jest nadzór polegający na „ocenie realizacji”. Karta 

dopuszcza również – jako oczywistą konsekwencję posiadania własnych kompetencji – aby 

region miał też zapewnione własne fundusze (art. 14 Karty). 

 

 Nie jest celem niniejszej rozprawy ocena postanowień Karty, zwłaszcza, że sami jej 

autorzy, mając na uwadze kontrowersyjność niektórych jej postanowień oraz trudności w ich 

realizacji, dopuścili możliwość wprowadzenia odstępstw od jej stosowania w art. 20 ust. 2. 

Katalog zawartych tam ustępstw ma charakter enumeratywny. 

 

 Przechodząc do kwestii tego, w jakim stopniu istniejące w Polsce województwa 

samorządowe, powstałe w wyniku reformy z 1999 r., realizują kryteria wskazane 

w Europejskiej Karcie Samorządu Regionalnego – teza o tym, że powołanie samorządu na 

szczeblu województwa oznacza utworzenie regionów, jest powszechnie wyrażana w doktrynie, 

a województwo samorządowe w sensie ustrojowym i terytorialnym jest regionem630. Czyni tak 

zarówno J. Jeżewski, wedle którego województwo jest największą jednostką zasadniczego 

podziału terytorialnego o cechach regionu631, Z. Leoński, który podnosi, że nowe województwa 

mają z reguły charakter regionów632, jak i Z. Niewiadomski633. 

 

 Na podobnym stanowisko stoi J. Lemańska; wskazuje ona, iż istniejące w polskim 

systemie prawnym województwo samorządowe spełnia przesłanki definicyjne regionu. 

Stanowi ono najwyższą jednostkę podziału terytorialnego państwa (pomiędzy państwem, 

                                                           
630 Zob. ibidem, s. 93 i przywołaną tam literaturę. 
631 J. Jeżewski, Podstawowe założenia ustroju województwa [w:] A. Błaś (red.), Studia nad samorządem 

terytorialnym (...), s. 139. 
632 Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 1999, s. 130. 
633 Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski (red.), Prawo administracyjne część ogólna (...), s. 148. 
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powiatem i gminami), której władze są niezależne od administracji rządowej, jest wyposażone 

w osobowość prawną. Kolejno – posiada organ stanowiąc-kontrolny, tj. pochodzący 

z wyborów bezpośrednich sejmik województwa oraz kolegialny organ wykonawczy – zarząd 

województwa, posiada również własny budżet i dochody Zdaniem Autorki wątpliwości może 

budzić spełnienie warunku znacznego zakresu zadań (kompetencji) oraz stanowienia przez 

polskie województwa samorządowe obszaru względnie jednolitego pod względem 

gospodarczym, społecznym i kulturowym634. 

 

 Spinając ten etap rozważań pewną klamrą – brak w Polsce przesłanek historycznych, 

etnicznych, politycznych, do stworzenia regionów federalnych stricte na wzór europejski, 

takich jak istniejące chociażby w Republice Federalnej Niemiec, Austrii, Szwajcarii, czy też od 

1999 r. w Wielkiej Brytanii. Słusznie na to zwraca uwagę J. Sługocki, wskazując, że nie 

występują u nas nawet w przybliżeniu warunki stanowiące podstawę do tworzenia takich 

regionów635. Konieczne było więc znalezienie pewnego balansu między regionalizacją 

a autonomią (będącą skrajną wersją federacyjnej struktury państwa), tak, by z jednej strony 

zrealizować postanowienia Europejskiej Karty Samorządu Regionalnego poprzez przyznanie 

regionom (w polskich realiach prawnych: województwom samorządowym) odpowiednio 

szeroko zakrojonych kompetencji, z drugiej zaś strony, nota bene w zgodzie z postanowieniami 

samej Karty, uszanować polskie specyficzne uwarunkowania zarówno o charakterze 

historycznym, jak i kulturowym. Przywołując w tym miejscu zdanie M. Kuleszy – „(...) 

województwo to nie tylko władze i kompetencje. To przede wszystkim swoista przestrzeń 

kulturowa i polityczna, tak w skali lokalnej, jak i na poziomie regionalnym, do wytworzenia 

której niezbędne jest istnienie kilku czynników sprawczych. Gdy ich brakuje, region jest tylko 

przestrzenią administracyjną, w istocie bez głębszej cywilizacyjnej racji bytu, a także bez 

poczucia społecznego, że jest się nie tylko obszarem, lecz i podmiotem (uczestnikiem) gry 

o gospodarczą konkurencyjność regionu, a więc o poziom życia mieszkańców. Dlatego 

czynniki te i uwarunkowania należy świadomie tworzyć. Główne miejsce zajmuje tu poczucie 

tożsamości regionalnej, które czasem opiera się na czynnikach kulturowych, jednak nierzadko 

jest tworzone przez świadome instytucje władzy, elity polityczne i intelektualne, środowiska 

gospodarcze, potrafiące ukazać własne perspektywy rozwojowe regionu, a przede wszystkim – 

                                                           
634 J. Lemańska, Koncepcja samorządu województwa (...), s. 94. 
635 J. Sługocki, Koncepcja regionu i zadań samorządu województwa w Polsce na tle europejskim, „Ruch 

Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 4/2001, s. 1-2. 
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potrafiące poszukiwać takich perspektyw, znajdować je i czynić z nich użytek (...) Chodzi 

bowiem o wytworzenie istotnych więzi społecznych i gospodarczych w skali lokalnej 

i regionalnej636”. 

 

 Zasadne wydaje się pytanie, na ile w polskich realiach udało się zrealizować powyższe 

założenie; mianowicie – czy w rzeczywistości województwa samorządowe stały się „wspólną 

przestrzenią kulturową i polityczną” oraz czy faktycznie wykreowały wśród członków 

wspólnoty „poczucie tożsamości regionalnej”; jest to w zasadzie pytanie o stopień identyfikacji 

społecznej i kulturowej mieszkańców z danym („ich”) województwem. Dyskusja na ten temat 

z pewnością przekracza ramy niniejszego opracowania i zbytnio odbiegałaby od meritum 

rozważań, jednakże zasadny zdaje się sceptycyzm co do tej tezy. 

 

4.1.3. Konstytucyjne i ustawowe uwarunkowania autonomii szkół wyższych 

  

 Wpierw wskazać należy, iż autonomia towarzyszy uniwersytetom od początków ich 

istnienia, stanowi też podstawową wartość i zasadę funkcjonowania wyższych uczelni, a jej 

zakres w przeszłości zmieniał się w zależności od uwarunkowań historycznych, systemów 

prawnych czy też politycznych637. Uszczegóławiając przywołaną powyżej definicję autonomii 

– w odniesieniu do szkół wyższych oznacza ona pochodną idei wolności nauki, tj. wolności 

nauki i nauczania, a więc prowadzenia badań naukowych, formułowania i wygłaszania 

poglądów, doboru wykładanych treści i metod stosowanych w nauczaniu. In concreto – jest to 

transformacja idei wolności nauki na płaszczyznę praktyki, odróżnić ją należy od wolności 

nauki in abstracto, będącej jednym z praw obywatelskim, przysługujących uczonemu, a nie 

nauce jako dziedzinie życia społecznego, niebędącej atrybutem szkół wyższych638. 

 

 Wedle modelu Humboldta na autonomię wewnętrzną składają się trzy obszary: 

posiadanie przez uczelnię osobowości prawnej, uprawnienie do stanowienia prawa 

                                                           
636 M. Kulesza, Rozwój regionalny. Zagadnienia instytucjonalne, [w:] A. Sauer, E. Kawecka-Wyrzykowska, 

M. Kulesza, Polityka regionalne Unii Europejskiej a instrumenty wspierania rozwoju regionalnego w Polsce, 

Warszawa 2000, s. 138., J. Sługocki, Koncepcja regionu i zadań samorządu województwa (...), s. 5. 
637 A. Kiebała, Autonomia szkół wyższych (...), s. 193, D. Antonowicz, Uniwersytet przyszłości. Wyzwania i modele 

polityki, Warszawa 2005, s. 39. 
638 D. Antonowicz, Uniwersytet przyszłości (...), s. 39-40. 
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wewnętrznego regulującego funkcjonowanie szkoły oraz prawo do powoływania organów 

uczelni o charakterze jednoosobowym i kolegialnym, mającym swobodę w zarządzaniu; 

koncepcja ta jest uzupełnienia przez zewnętrzny aspekt autonomii, tj. prawo do posiadania 

wspólnej reprezentacji wobec organów władzy państwowej639. 

 

A. Kiebała przywołuje również negatywną definicję autonomii640, zgodnie z którą: 

a) „autonomia nie polega na tym, że szkoła wyższa stanowi państwo w państwie, np. ma 

prawo drukować i rozpowszechniać propagandę polityczna, bez żadnej kontroli ze 

strony państwa”; 

b) „autonomia szkoły wyższej nie polega na tym, by była ona wyjęta spod wszelkiej 

kontroli społecznej”; 

c) „nie należy wreszcie pojmować autonomii jako rodzaju profesorskiego przywileju, jak 

gdyby profesorowie mieli prawo sami zarządzać szkołą wyższą ze względu na ich 

wiedzę czy inne zalety”. 

 

Powyższe powoduje, że autonomia nie może być wartością samą w sobie, 

podstawowym jej celem jest osiągnięcie jak najwyższego poziomu sprawności całego systemu 

szkolnictwa wyższego, nie może służyć wyłącznie uczelniom, powodować ich oderwania od 

otoczenia zewnętrznego, przy czym chodzi nie tylko o związki z władzą centralną, lecz także 

o relacje z innymi jednostkami szkolnictwa wyższego oraz otoczeniem gospodarczym 

i samorządowym641. Podzielić należy konstatację, iż współczesny uniwersytet, jak również inne 

szkoły wyższe muszą współdziałać z otoczeniem w celu rozwiązywania problemów 

społecznych, co nie może jednocześnie prowadzić do utraty z pola widzenia podstawowych 

funkcji uczelni, tj. prowadzenia badan naukowych i nauczania642. 

 

                                                           
639Ibidem. 
640 A. Kiebała, Autonomia szkół wyższych (...), s. 193, J. M. Bocheński, Autonomia uniwersytetu, Znaki Czasu 

1987, nr 6/2, s. 49-50, podano za: J. Brzeziński, Doświadczenia uniwersytetu europejskiego a przyszła organizacja 

szkolnictwa wyższego w Polsce [w:] H. Żytkowicz (red.) Idea uniwersytetu u schyłku tysiąclecia, Warszawa 1998, 

s. 91. 
641 I. Białecki, Między autonomią a reformą [w:] H. Żytkowicz (red.) Idea uniwersytetu (...), s. 112-113. 
642 A. Kiebała, Autonomia szkół wyższych (...), s. 196.  
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Przedstawiając pokrótce rys historyczny problematyki autonomii szkół wyższych 

w przepisach polskich konstytucji oraz aktualne brzmienie norm Konstytucji w tym zakresie - 

poprzednio obowiązujące przepisy o randze konstytucyjnej nie deklarowały wprost autonomii 

szkół wyższych jako jednej ze swoich zasad.  Konstytucja marcowa uznawała w art. 117 

wolność badań naukowych i ogłaszania ich wyników, gwarantowała ponadto każdemu 

obywatelowi prawo nauczania oraz zakładania szkół oraz kierowania nimi: „skoro uczyni 

zadość warunkom, w ustawie przepisanym, w zakresie kwalifikacji nauczycieli, 

bezpieczeństwa powierzonych mu dzieci i lojalnego stosunku do Państwa". Szkoły publiczne 

i prywatne podlegały nadzorowi władz państwowych w zakresie określonym w ustawie. Z kolei 

Konstytucja PRL w art. 61 statuowała prawo obywateli do nauki, które miało być „w coraz 

szerszym zakresie" zapewniane m.in. przez stałą rozbudowę szkolnictwa wyższego. 

W Konstytucji RP autonomia szkół wyższych wyrażona została niezależnie od gwarancji prawa 

do nauki (art. 70 ust. 1 Konstytucji) oraz wolności badań naukowych (art. 73 Konstytucji)643. 

 

Przechodząc do obowiązujących regulacji – zgodnie z art. 70 ust. 5 Konstytucji 

„Zapewnia się autonomię szkół wyższych na zasadach określonych w ustawie”. Jak widać, 

Konstytucja z 1997 r., zapewniając autonomię szkół wyższych, nie definiuje tego pojęcia ani 

też nie dookreśla jego zakresu przedmiotowego; kwestie te zostały pozostawione ustawodawcy 

zwykłemu. Nie oznacza to jednak, że w świetle art. 70 ust. 5 Konstytucji nie jest możliwa 

rekonstrukcja pojęcia autonomii w odniesieniu do szkół wyższych. Ustalenie treści tego pojęcia 

jest możliwe przy uwzględnieniu podstawowych celów i funkcji szkół wyższych oraz wolności 

i praw podstawowych, które mogą być urzeczywistnione w formie zinstytucjonalizowanej 

w ramach funkcjonowania tych szkół644. 

 

W doktrynie wskazuje się różne rodzaje lub aspekty autonomii, w tym przede 

wszystkim tzw. aspekt instytucjonalny i osobisty645, kolejno - dydaktyczno-naukowy oraz 

finansowy646. Aspekt instytucjonalny odnosi się do zakresu niezależności szkoły wyższej 

wobec podmiotów zewnętrznych. Aspekt osobisty obejmuje urzeczywistnianie wolności badań 

naukowych (także twórczości artystycznej). Wyróżnia się ponadto następujące aspekty: 

                                                           
643 K. Zaradkiewicz, Komentarz do art. 70 Konstytucji (...), s. 1597. 
644Ibidem. 
645A. Krzywoń, Konstytucyjne aspekty (...) s. 50 i cyt. tam piśmiennictwo, K. Zaradkiewicz, Komentarz do art. 70 

Konstytucji (...), s. 1600. 
646M. Stachowiak-Kudła, Autonomia szkół wyższych (...), s. 19. 
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normatywny, naukowy, organizacyjny oraz finansowy647. Niewątpliwie kluczowymi 

i najistotniejszymi aspektami są naukowy oraz twórczości artystycznej; te dwa aspekty 

wyznaczają ramy autonomii in genere. Ich istotą jest zapewnienie szkole wyższej wolności 

w sferze określenia sposobów i metod urzeczywistnienia wolności badań naukowych lub 

twórczości artystycznej (art. 73 Konstytucji RP), co ma wpływ na korzystanie z prawa do nauki 

(art. 70 ust. 1 Konstytucji RP)648. 

 

Odnośnie do zakresu podmiotowego normy konstytucyjnej - autonomia obejmuje 

wszystkie typy szkół wyższych, przysługuje zatem zarówno wyższym szkołom publicznym, 

jak i niepublicznym649. Zróżnicowanie obu typów szkół wyższych związane jest z tym, że 

w przypadku szkół publicznych państwo realizuje jedno z ciążących na nim zadań publicznych, 

a zatem – co do zasady – bierze na siebie ciężar finansowy utrzymania szkoły wyższej650, co 

wynika z zasady nieodpłatności nauki w publicznych szkołach wyższych. Trybunał 

Konstytucyjny uznał, iż zakres konstytucyjnej autonomii wyższych uczelni prywatnych jest 

szerszy niż uczelni publicznych651. W doktrynie – niejako à rebours - podkreśla się również, 

że autonomia kojarzy się przede wszystkim ze szkołami publicznymi, ponieważ szkołom 

niepublicznym przysługiwać ma niezależność od władz publicznych w tym znaczeniu, że 

pozostają one poza sferą dominium państwa i samorządu652. Powyższa dwusektorowość 

szkolnictwa wyższego (szkolnictwo publiczne i niepubliczne) skłania niekiedy do wniosku 

o możliwości zróżnicowania zakresu autonomii w zależności od tego, czy dotyczyć ma ona 

szkoły wyższej publicznej, czy niepublicznej653. Pogląd o celowości różnicowania autonomii 

z uwagi na charakter szkoły wyższej (według powyższego kryterium) oraz o możliwości 

odmiennego jej kształtowania z uwagi na rangę, wielkość czy „stabilizację"654 spotkał się 

z krytyką w doktrynie; K. Zaradkiewicz podkreśla, iż jest on trudny do zaakceptowania655. 

Zdaniem ww. autora nie znajduje on potwierdzenia w treści art. 70 ust. 5 Konstytucji. Ponadto 

- traktowanie autonomii jako nakazu formalnego i formuły ochronnej dla realizacji 

                                                           
647A. Krzywoń, Konstytucyjne aspekty (...), s. 52. 
648Ibidem. 
649 Zob. wyrok TK z 28.4.2009 r., K 27/07, OTK-A 2009, Nr 4, poz. 54. 
650 Wyrok TK z 5.10.2005 r., SK 39/05, OTK-A 2005, Nr 9, poz. 99. 
651 Wyrok TK z 7.2.2006 r., SK 45/04, OTK-A 2006, Nr 2, poz. 15. 
652L. Garlicki, Komentarz do art. 70 [w:] L. Garlicki, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom III, 

Warszawa 2003, s. 12. 
653A. Krzywoń, Konstytucyjne aspekty (...), s. 54, zob. też wyrok NSA z 5.1.2010 r., I OSK 943/09, Legalis nr 

222527. 
654 Tak L. Garlicki, Komentarz do art. 70 (...), s. 12. 
655 K. Zaradkiewicz, Komentarz do art. 70 Konstytucji (...), s. 1600. 
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wyznaczonych szkołom wyższym celów konstytucyjnych prowadzi do wniosku, że gwarancje 

wynikające z przyznania cechy autonomiczności nie podlegają różnicowaniu w zależności od 

tego, czy chodzi o szkołę publiczną, czy niepubliczną. Nie uzasadnia takiego różnicowania fakt, 

iż szkoły publiczne mogą, a nawet w wielu wypadkach powinny realizować cele publiczne, 

które nie muszą wiązać szkół niepublicznych656. Kwestia ta zostanie rozwinięta na dalszym 

etapie rozważań. 

 

Jakkolwiek kwestia ta zostanie szerzej przeanalizowana w kolejnym podrozdziale, to 

już w tym miejscu należy przychylić się do stanowiska K. Zaradkiewicza657, iż szkoły wyższe 

niezależnie od tego, kto jest ich założycielem, mają charakter korporacji prawa publicznego. 

Cecha autonomii oznacza, że założyciel szkoły wyższej (niezależnie od tego, kto nim jest), 

może mieć jedynie ograniczony wpływ na jej funkcjonowanie i procesy decyzyjne, które 

powinny być przyznane właściwym organom wewnętrznym niezależnym od wpływów 

zewnętrznych, w tym od założyciela, a także zakłada współdecydowanie członków (studentów, 

pracowników naukowych i dydaktycznych) o istotnych dla nich sprawach związanych 

z organizacją i funkcjonowaniem szkoły. 

 

Pogłębiając perspektywę historyczną i przechodząc do unormowań ustawowych658 – 

autonomia uczelni wyższych na poziomie ustawowym na przestrzeni lat kształtowała się 

rozmaicie, regulacje w tym zakresie były zróżnicowane, zakres przyznanych wolności był 

uzależniony od aktualnego systemu społeczno-politycznego.  

 

Ustawa z 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich659 przyznawała szkołom wyższym 

w tym zakresie relatywnie dużą swobodę i samorządność; uczelnie posiadały osobowość 

prawną, a więc mogły również samodzielnie organizować swoją strukturę i gospodarować 

przyznanym majątkiem, samodzielnie również uchwalały budżet. Dysponowały prawem do 

powoływania własnych organów, posiadały również kompetencję do kreowania aktów 

wewnętrznych, tj. statutu. Tzw. „wolność akademicka” obejmowała trzy filary: wolność nauki, 

                                                           
656A. Krzywoń, Konstytucyjne aspekty (...), s. 55. 
657 K. Zaradkiewicz, Komentarz do art. 70 Konstytucji (...), s. 1601. 
658 Zob. szerzej A. Kiebała, Autonomia szkół wyższych (...), s. 198-201. 
659 Dz. U. Nr 72 poz. 494. 
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nauczania i wolność życia studenckiego660. Ustawa z 15 marca 1933 r. o szkołach 

akademickich661 - w sposób naturalny dla okresu sanacji – wzmacniała uprawnienia nadzorcze 

organów władzy państwowej; w tym zakresie przywołać należy chociażby art. 9 ustawy, 

zgodnie z którym wybór rektora podlegał zatwierdzeniu przez Prezydenta RP na wniosek 

właściwego ministra.  

 

Zakres autonomii szkół wyższych okresu PRL był również rzecz jasna uzależniony od 

aktualnej sytuacji politycznej i zmieniał się w reakcji na określone wydarzenia, np. w latach 

1956 r. i w 1968 r. I tak – dekret z 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa 

wyższego662 podporządkowywał uczelnie ministrowi właściwemu ds. szkolnictwa wyższego, 

który posiadał kompetencje w zakresie zatwierdzania wyboru rektora, prorektora, czy też 

prodziekana; istnienie uczelni niepublicznych – jakkolwiek dozwolone – musiało mieć miejsce 

jedynie w ramach planu sieci szkół wyższych. Ustawa z 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie 

wyższym i pracownikach nauki663 wzmacniała zakres uprawnień ministra, w tym również co 

do wpływu na działalność uczelni niepaństwowych (regulacja ich funkcjonowania została 

przeniesiona z przepisów o randze ustawowej do przepisów wykonawczych), zniknęła również 

ustawowa gwarancja wolności nauki. W okresie od 1956 r. do 1968 r.664 stopniowo zwiększano 

zakres autonomii; kompetencje nadzorcze ministra (pozostawiono np. prawo sprzeciwu wobec 

wyboru rektora), Senat uzyskał prawo uchwalana budżetu szkoły i rozdziału środków pomiędzy 

jednostki organizacyjne, prawo uchwalenia statutu, jakkolwiek musiał on być zatwierdzony 

przez ministra. Tzw. wydarzenia marcowe (marzec 1968 r.) spowodowały kolejne zmniejszenie 

uprawnień uczelni w zakresie możliwości kształtowania własnego ustroju i organizacji, 

umożliwiono czystki personalne z powodów politycznych, zwiększono wpływ polityków na 

funkcjonowanie szkół wyższych, przyznając np. sekretarzowi komitetu uczelnianego PZPR 

z urzędu miejsce w organach kolegialnych, w tym w senacie oraz w organach doradczych 

uczelni665. 

                                                           
660 Zob. hasło Szkolnictwo wyższe, [w:] Z. Cybichowski, Encyklopedia podręczna prawa publicznego, t. II, 

Warszawa 1930, s. 1010, podano za: uzasadnienie wyroku TK z 5.10.2005 r., SK 39/2005, OTK-A 2005, nr 9, 

poz. 99, A. Kiebała, Autonomia szkół wyższych (...), s. 198. 
661 Dz. U. z 1938 r. Nr 1, poz. 6, tekst jedn. ze zm. 
662 Dz. U. Nr 66 poz. 415 z późn. zm.  
663 Dz. U. z 1952 r. Nr 6 poz. 38 z późn. zm.  
664 Zmiany te dokonywały się w latach 1956, 1958 oraz 1965, zob. ustawa z dnia 10 września 1956 r. o zmianie 

ustawy o szkolnictwie wyższym i pracownikach nauki, Dz. U. Nr 41, poz. 185, ustawa z dnia 5 listopada 1958 r. 

o szkolnictwie wyższym, Dz. U. Nr 68, poz. 336 z późn. zm, ustawa z dnia 31 marca 1965 r. o zmianie ustawy 

o szkołach zawodowych, Dz. U. Nr 15, poz. 98. 
665 Ustawa z dnia 20 grudnia 1968 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, Dz. U. Nr 46, poz. 334. 
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Funkcjonowanie autonomii uczelni wyższych w kolejnych latach okresu PRL również 

uzależnione było stricte od wydarzeń politycznych. Ustawa z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie 

wyższym666, jakkolwiek powstała w okresie stanu wojennego, to jednak była ona echem 

wydarzeń z 1981 r. i „karnawału >>Solidarności<<”667 i w znacznym stopniu poszerzała zakres 

autonomii uczelni. Przykładowo – przywrócono gwarancję wolności nauki, autonomię 

statutową, prawo samodzielnego wyboru organów szkół wyższych, określania własnej 

struktury, gospodarowania majątkiem i środkami finansowymi. Te śmiałe rozwiązania – jak na 

system polityczny, w którym powstały – zostały do pewnego stopnia zanegowane na podstawie 

ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym668, np. poprzez 

ponowne zwiększenie uprawnień nadzorczych i kontrolnych ministra czy też prawo do złożenia 

sprzeciwu w sprawie kandydowania osoby do pełnienia funkcji rektora. 

 

Rzecz jasna przełom polityczny z 1989 r. znalazł swoje odzwierciedlenie również na 

płaszczyźnie szkolnictwa wyższego, w tym w zakresie przyznanej uczelniom autonomii. 

Zgodnie z przepisami ustawy z 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym669 uczelnie 

uzyskały nowe uprawnienia w zakresie samostanowienia, np. prawo wyboru organów 

jednoosobowych uczelni, pojawiło się jednak również zróżnicowanie autonomii uczelni nie 

tylko według kryterium zaliczenia ich do sektora publicznego lub niepublicznego, lecz także 

na podstawie liczby zatrudnianych samodzielnych pracowników naukowych oraz posiadanych 

uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego670. Wreszcie w 1997 r. 

pojawiła się konstytucyjna gwarancja istnienia autonomii szkół wyższych, poprzez 

wprowadzenie przywołanego wyżej art. 70 ust. 5.  

 

Aktualnie w doktrynie671 – co znajduje swoje odzwierciedlenie również 

w obowiązującym do 1 października 2018 r. oraz po tej dacie ustawodawstwie672 – autonomię 

uczelni typologizuje się w następujący sposób: 

                                                           
666 Dz. U. Nr 14 poz. 113 z późn. zm. 
667 A. Kiebała, Autonomia szkół wyższych (...), s. 201. 
668 Dz. U. Nr 36 poz. 167 z późn. zm. 
669 Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm. 
670 Zob. A. Kiebała, Autonomia szkół wyższych (...), s. 201. 
671 J. Woźnicki, Założenia ustrojowepublicznej instytucji akademickiej [w:] J. Woźnicki (red.), Model zarządzania 

publiczną instytucją autonomiczną, Warszawa 1999, s. 33-34., A. Kiebała, Autonomia szkół wyższych (...), s. 202-

203. 
672 Kwestia zmian normatywnych w zakresie ustroju szkolnictwa wyższego zostanie szerzej przeanalizowana na 

dalszym etapie rozważań 
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a) w warstwie akademickiej: 

- prawo uczelni do samodzielnego określania swojej misji, 

- prawo do określania programów kształcenia oraz dokonywania opisów efektów 

kształcenia, 

- prawo do wyboru systemu (formy) studiów, profilu kształcenia i określenia ich 

regulaminu, 

- prawo do określania szczegółowych zasad i trybu przyjmowania na studia, 

- prawo uczelni do określenia sposobów oceny wyników nauczania, 

- prawo do tworzenia kierunków studiów, 

- samodzielność uczelni w wyznaczaniu zadań badawczych i dydaktycznych, 

- posiadanie przez uczelnię dostatecznej liczby uprawnień do nadawania stopni naukowych 

i występowania z wnioskami o nadanie tytułu naukowego, 

- określanie trybu i sposobu kształcenia kadry, 

b) w warstwie związanej z gospodarką, organizacją i zarządzaniem uczelnią: 

- prawo do samodzielnego (w granicach określonych w ustawie) ustanawiania stanu 

prawnego, w tym zwłaszcza ustalania statutu, 

- prawo do określania i realizowania własnej strategii rozwojowej, 

- prawo do określania szczegółowych zasad (w granicach upoważnień ustawowych) 

pobierania opłat za usługi edukacyjne, 

- prawo do podejmowania działalności gospodarczej w ustalonym przez siebie zakresie, 

- swoboda w dysponowaniu majątkiem, w tym zaciągania zobowiązań, 

- gwarancje integralności majątku uczelni, 

- zagwarantowanie uprawnień w zakresie dysponowania zasobami kapitałowymi, 

- swoboda w określaniu struktury organizacyjnej, 

- swoboda w tworzeniu związków uczelni i kampusów uczelnianych, 

- możliwość określania zasad polityki kadrowej oraz wprowadzania własnych systemów 

wynagradzania, przy uwzględnieniu wszystkich źródeł finansowania. 
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 Wyliczenie to należy uzupełnić również o prawo nadawania tytułów honorowych, 

prawo bezpośredniego podejmowania współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi, 

określania wzoru dyplomu ukończenia studiów, prawo tworzenia zamiejscowych jednostek 

organizacyjnych, spółek w celu komercjalizacji wyników badań naukowych 

i prac rozwojowych oraz jednostek międzyuczelnianych i wspólnych, jako szczególny aspekt 

swobody w określaniu struktury organizacyjnej673. 

 

Przechodząc do własnych tez - z racji ewidentnej zmienności treściowej (w ramach 

prawa pozytywnego) zakresu autonomii szkół wyższych i „politycznego uwrażliwienia” tego 

pojęcia, nie jest zasadne przeprowadzanie zbyt szczegółowej analizy, odnoszącej się do 

aktualnie obowiązujących regulacji. Stąd też niniejsze opracowanie tego typu rozważań nie 

zawiera, gdyż właściwsze zdaje się podejście, polegające na wyciągnięciu bardziej ogólnych, 

abstrakcyjnych wniosków, które można odnieść do każdego systemu społeczno-politycznego. 

 

 Wracając do kwestii możliwości różnicowania autonomii w odniesieniu do 

poszczególnych kategorii szkół wyższych – przywołać należy również stanowisko A. Kiebały, 

który podnosił, iż – po pierwsze - z art. 70 ust. 5 wynika, że autonomia musi być przyznana 

wszystkim szkołom wyższym, tj. brak jest podstaw do pozbawienia autonomii jakichkolwiek 

uczelni, po drugie – z powyższego przepisu nie wynika jednak zakaz różnicowania zakresu 

autonomii szkół wyższych przez jej ustawowe rozszerzenie lub zawężenie w stosunku do 

różnych grup uczelni. Zróżnicowanie to może wynikać z odmienności sektora publicznego 

i niepublicznego, zaliczenia danej uczelni do konkretnej grupy (vide np. uczelnie wojskowe czy 

służb wojskowych). Zdaniem ww. autora różnicowanie zakresu autonomii nie może prowadzić 

do tego, że poszczególne grupy uczelni, bez względu na kryterium wyodrębnienia, realizują to 

samo zadanie publiczne na różnych warunkach. Wprowadzając zróżnicowanie między 

zakresem autonomii publicznych i niepublicznych szkół wyższych, trzeba to zrobić zgodnie 

z innymi zasadami konstytucyjnymi, w szczególności demokratycznego państwa prawa, 

zaufania obywateli do państwa czy zapewnienia równych praw studentom, bez względu na to, 

na jakiej uczelni studiują674. 

 

                                                           
673 A. Kiebała, Autonomia szkół wyższych (...), s. 203. 
674Ibidem, s. 204.  
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 Stanowisko to należy podzielić. Z przywoływanego już kilkukrotnie art. 70 ust. 5 

Konstytucji wynika zadeklarowanie istnienia autonomii szkół wyższych, a także odesłanie do 

przepisów ustawowych co do jej zakresu i kształtu. Zasadny jest więc pogląd, iż ustrojodawca 

poprzez treść art. 70 ust. 5 wyraził wolę, aby wszystkie szkoły wyższe dysponowały autonomią, 

jednakże z tej (w zasadzie programowej) deklaracji nie wynika, aby wszystkie szkoły wyższe 

musiały dysponować cechą autonomii w tym samym stopniu i niedopuszczalne było 

jakiekolwiek różnicowanie w tej mierze. Co więcej, odesłanie (bez żadnego ograniczenia) do 

przepisów ustawowych co do określenia zasad funkcjonowania autonomii szkół wyższych, 

zdaje się temu rozumowaniu przeczyć. Zróżnicowanie zakresu autonomii szkół wyższych 

powinno odnosić się do ich typu; zgodzić się więc należy w tym zakresie z K. Zaradkiewiczem, 

iż gwarancje, które wynikają z przyznanej autonomii, nie podlegają różnicowaniu w zależności 

od tego, czy chodzi o szkołę publiczną, czy niepubliczną, gdyż mogą one wykonywać 

(i w zasadzie wykonują) te same zadania publiczne. Natomiast nie sposób nie zauważyć, 

podobnie jak czyni to A. Kiebała, iż istnieją szkoły wyższe w sposób zdecydowane silniej 

związany z hierarchiczną strukturą administracji rządowej – np. uczelnie wojskowe, policyjne 

itp. Oczywiste jest, iż relacja z podmiotem tworzącym i prowadzącym daną uczelnię (będącym 

na ogół elementem układu scentralizowanego) wymaga ograniczenia zakresu autonomii 

uczelni. Podobnie wskazać należy, iż uwarunkowania społeczno-gospodarcze, potrzeby rynku 

pracy (niezależnie od przyjmowanych poglądów na rolę państwa w regulowaniu procesów 

gospodarki) mogą przemawiać za zróżnicowaniem przysługującej autonomii w przypadku 

państwowych wyższych szkół zawodowych, np. poprzez wpływ na limity przyjęć i generalne 

istnienie określonych kierunków studiów. Generalnie należy przyjąć, iż tradycyjnie istniejące 

szkoły wyższe (przede wszystkim uniwersytety), będą cechować się większym stopniem 

autonomii - co wynika z uwarunkowań historycznych i kulturowych – niż szkoły wyższe 

tworzone niekiedy doraźnie, dla zaspokojenia bieżących potrzeb społeczno-gospodarczych. 

 

 Uogólniając – celowy brak jakiegokolwiek wskazania w Konstytucji chociażby zarysu, 

ram przysługującej szkołom wyższym autonomii, uwypukla jedynie zasadność stanowiska, 

zgodnie z którym autonomia jest kategorią pojęciową zmienną w czasie i w ogromnym stopniu 

jej istnienie oraz zakres jest uzależnione od aktualnych uwarunkowań społeczno-politycznych. 

Przedstawiony pokrótce rys historyczny regulacji ustawowych w tym zakresie pokazuje to 

w sposób niezbity; można zauważyć sinusoidalną tendencję, zgodnie z którą zakres autonomii 

był szerszy w okresie liberalizacji systemu politycznego, natomiast wszelkie tendencje 
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centralizacyjne, czy też wręcz totalitarne, w sposób automatyczny przekładały się na 

zmniejszenie swobody funkcjonowania szkół wyższych. Ta „wrażliwość” zakresu autonomii 

na przekształcenia systemu politycznego, wynika chociażby z tego, że uczelnie – jako ośrodki 

inteligenckie – są bardzo często spiritus movens wszelkich prób doprowadzenia do zmian 

określonego systemu politycznego. Reperkusje wobec osób dążących do zmian ustroju, 

tj. członków opozycji demokratycznej, miały również negatywne konsekwencje dla szkół 

wyższych. Tzw. wydarzenia marcowe i reakcja na nie władz PRL są tego najlepszym wręcz 

przykładem. 

 

Zgodzić się należy z (być może zbyt radykalnie) wyrażanymi tezami dot. negatywnego 

aspektu autonomii; szkoły wyższe, niezależnie od charakteru podmiotu je prowadzącego, 

wykonują zadania publiczne. Stąd też administracja publiczna musi mieć wpływ na proces 

świadczenia usług przez szkoły wyższe, wykonywanie przez nie przyznanych im przez państwo 

zadań, poprzez odpowiednie ukształtowanie procedur nadzorczych, kontrolnych, 

ewaluacyjnych itp. Faktycznie autonomia nie jest wartością samą w sobie, ma zaś służyć 

zapewnieniu odpowiedniej jakości i (co istotne – względnej) niezależności w ramach 

wykonywania badań naukowych czy też realizacji zadań z zakresu dydaktyki.  

 

Wskazać należy, iż generalnie wyróżniane, historycznie uwarunkowane modele 

autonomii szkół wyższych (tj. przywoływany model niemiecki Humboldta, model francuski, 

zakładający silne uzależnienie szkół wyższych od państwa, a także model angielski, zgodnie 

z którym istnieje ścisły, własnościowy rozdział państwa i szkół wyższych, a zadaniem państwa 

jest jedynie wspieranie uniwersytetów675), nie do końca w swojej „czystej” wersji przystają do 

rzeczywistości normatywnej i społeczno-politycznej. Co do wariantu angielskiego – z racji 

istnienia naturalnych odrębności w systemie prawnym i politycznym pomiędzy (ogólnie 

pojmowaną) anglosaską kulturą prawno-polityczną, a kulturą kontynentalną, nie może być 

w tym zakresie punktem odniesienia. Bazując na polskim przykładzie - postawić należy tezę, 

iż model autonomii szkół wyższych na przestrzeni lat ewoluował od centralistycznego do 

decentralistycznego (w wersji skrajnej funkcjonującego w systemie totalitarnym w latach 

stalinizmu), dlatego też można mówić o swoistej gradacji zakresu autonomii szkół wyższych, 

                                                           
675 Zob. szerzej A. Krzywoń, Konstytucyjne aspekty (...), s. 47-48. 



216 
 

która to gradacja następuje właśnie na osi między ww. modelami centralistycznym 

i decentralistycznym. 

 

Model centralistyczny zakłada zwiększone uprawnienia administracji publicznej 

zarówno odnośnie do tworzenia, jak i bieżącego nadzoru nad działalnością szkół wyższych; 

przejawia się możliwością wpływu na obsadę personalną organów uczelni, na tworzone przez 

nie prawo wewnętrzne (ograniczona autonomia statutowa), limitowaniem wolności nauki 

i badań oraz wpływem na proces dydaktyczny. W skrajnej odmianie tego modelu wolność 

nauki (ani w warstwie normatywnej, ani faktycznej) nie istnieje, szkoły wyższe podlegają 

bezpośrednio nadzorowi organu administracji publicznej, który ma kompetencje do 

powoływania zarówno jednoosobowych jak i kolegialnych organów uczelni, a także do 

narzucania (wręcz oktrojowania) aktów wewnętrznych, dot. funkcjonowania i organizacji 

uczelni, natomiast sama uczelnia nie posiada żadnych kompetencji dot. samoorganizacji jej 

struktury wewnętrznej. Łagodniejsze wersje modelu centralistycznego (na powyższej osi 

znajdujące się już bliżej modelu decentralistycznego) przewidują mniejszy wpływ administracji 

publicznej na funkcjonowanie uczelni – np. poprzez możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec 

kandydatury na funkcję rektora, dziekana, w mniej restrykcyjnej wersji zaś np. poprzez 

zapewnienie zasiadania z urzędu przedstawicielowi organu administracji publicznej 

w kolegialnym organie uczelni, mającym wpływ na wybór organu jednoosobowego, kolejno – 

poprzez kompetencje opiniodawcze w zakresie prawa wewnętrznego szkoły wyższej. Model 

skrajnie decentralistyczny będzie cechował się pełną autonomią – zarówno w zakresie obsady 

personalnej organów uczelni, autonomii statutowej, swobody w zakresie prowadzenia badań 

naukowych i procesu dydaktycznego. Tego typu gradację można odnieść również do sposobu 

finansowania uczelni oraz dopuszczalności istnienia niepublicznych szkół wyższych – 

w modelu skrajnie centralistycznym szkoły wyższe będą w całości utrzymywane ze środków 

państwa i pozbawione będą możliwości samodzielnego uzyskiwania środków finansowych, 

w modelu skrajnie decentralistycznym zaś państwo w żadnym stopniu nie będzie finansować 

działalności uczelni. Odnośnie do niepublicznych uczelni – model skrajnie centralistyczny 

wyklucza istnienie jakichkolwiek niepublicznych szkół wyższych, z kolei skrajna wersja 

modelu decentralistycznego wyklucza, aby podmioty wchodzące w skład administracji 

publicznej tworzyły i prowadziły jakiekolwiek uczelnie.   
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Funkcjonujący w Polsce model autonomii uczelni wyższych na powyżej osi należałoby 

umiejscowić bliżej modelu decentralistycznego, jednakże z istotnym wpływem państwa np. 

w zakresie finansowania działalności szkół wyższych. Nie zmienia tego również obowiązująca 

aktualnie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce676, 

zastępująca cztery ustawy: ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym677, 

ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym i tytule w zakresie 

sztuki678, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki679 oraz ustawę 

z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich680. 

 

Jakkolwiek wskazana ustawa obowiązuje dopiero od 1 października 2018 r., brak jest 

więc możliwości oceny jej funkcjonowania, to jednak wskazać należy, iż mimo jasno 

zauważalnych tendencji centralizacyjnych w Polsce od 2015 r., nie redukuje ona przyznanej 

uczelniom wyższym autonomii. Co więcej – w pewnym zakresie autonomia ta jest rozszerzana. 

 

Sama ustawa modyfikuje w znacznym stopniu dotychczasowe funkcjonowanie 

szkolnictwa wyższego w Polsce, zakres tych zmian z pewnością przekracza ramy niniejszego 

opracowania (dotyczą one chociażby organizacji uczelni, rodzaju i ich nazewnictwa, 

prowadzenia studiów, statusu pracowników, studentów i doktorantów, nadawania stopni 

i tytułów, ewaluacji, finansowania nauki), dlatego też skrótowo przedstawione zostaną 

najważniejsze z punktu problematyki autonomii uczelni zmiany681.  

 

 Mianowicie – przede wszystkim wskazać należy na deregulację struktury 

organizacyjnej uczelni682. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy, przewidziano w uczelni publicznej 

jedynie trzy organy: radę uczelni, rektora i senat. Inne organy może (choć nie musi) 

przewidywać statut uczelni. Ustawa nie przewiduje również istnienia takich organów jak rada 

wydziału, dziekan, kanclerz czy kwestor, których to kompetencje na podstawie art. 23 ust. 1 

                                                           
676 Dz. U. z 2018 r., poz. 1668. 
677 Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm. 
678 Dz. U. z 2017 r., poz. 1789 ze zm. 
679 Dz. U. z 2018 r. poz. 87. 
680 Dz. U. z 2017 r. poz. 357.  
681 Zob. szerzej M. Jarentowski, Nowe regulacje prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, „Przegląd Prawa 

Publicznego” 11/2018, s. 7-23. 
682Ibidem, s. 23. 
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ustawy zostały przeniesione na rektora (nota bene w stosunku do poprzednio obowiązujących 

przepisów pozycja rektora została niebagatelnie wzmocniona), jakkolwiek – co się podkreśla 

również w doktrynie683 - uczelnie będą mogły korzystać z art. 34 ust. 1 pkt 5-7 ustawy, zgodnie 

z którym uchwalany przez senat statut będzie określał m. in. „typy jednostek organizacyjnych 

uczelni”, „funkcje kierownicze uczelni”, „zasady powoływania osób do pełnienia funkcji 

kierowniczych w uczelni i ich odwoływania”, przy czym na powyższe funkcje, zgodnie z art. 23 

ust. 2 pkt 6 ustawy, powoływał będzie rektor. Nowym organem, przewidzianym przez 

ustawodawcę, jest rada uczelni – składa się ona z 6 albo 8 osób powoływanych przez senat 

(przy czym minimum 50% musi pochodzić spoza uczelni) oraz przewodniczącego samorządu 

studenckiego. Do jej kompetencji należy wskazywanie kandydatów na rektora, składanie 

wniosku o odwołanie rektora, możliwość przyznania rektorowi dodatku zadaniowego, 

opiniowanie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanie sprawozdania z wykonania 

ww. planu i sprawozdania finansowego, wybór firmy audytorskiej, badającej sprawozdanie 

finansowe, uchwalanie programu naprawczego w przypadku, gdy uczelnia ponosi straty netto. 

Senat – abstrahując od jego zmian w składzie – przejął dotychczasowe kompetencje rad 

wydziałów, np. nadawanie stopni naukowych, ustalanie programów studiów, studiów 

podyplomowych i kształcenia specjalistycznego oraz ustalanie programów kształcenia 

w szkołach doktorskich (nowej formie realizacji dotychczasowych studiów doktoranckich). 

Dodatkowo zwrócić należy uwagę chociażby na wzrost znaczenia ewaluacji, w konsekwencji 

możliwości nadawania stopni naukowych, gdzie kluczową rolę będzie odgrywała Komisja 

Ewaluacji Nauki, powoływana przez ministra. To ona będzie decydowała o uprawnieniach do 

prowadzenia kierunku, nadawania stopni naukowych, subwencji i dotacji z budżetu państwa, 

natomiast Rada Doskonałości Naukowej (zastępująca dotychczas istniejącą Centralną Komisję) 

będzie jedynie organem kontroli nad indywidualnymi decyzjami organów uczelni, dotyczącymi 

nadania lub odmowy nadania stopnia konkretnej osobie, a także będzie ona decydować o tytule 

profesora, jako „jedyna instancja naukowa”684; z pewnością jest to większe, niż dotychczas 

istniejące uzależnienie uczelni od organów administracji publicznej, co w konsekwencji 

docelowo może powodować ograniczenie autonomii szkół wyższych. Odnośnie do kwestii 

finansowania systemu – rodzaje dotacji i subwencji zależą od rodzaju i typu uczelni (publiczna, 

niepubliczna, akademicka, zawodowa). Najwięcej środków może otrzymać publiczna uczelnia 

akademicka, najmniej – niepubliczna uczelnia zawodowa. 

                                                           
683Ibidem, s. 9. 
684 Zob. ibidem, s. 18-19. 
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4.2. Korporacja prawa publicznego 

 

4.2.1 Uwagi ogólne 

  

 Korporację prawa publicznego w nowszej nauce prawa administracyjnego definiuje się 

jako podmiot administracji publicznej, wyposażony we władztwo administracyjne, 

ukonstytuowany według zasady członkostwa i istniejący niezależnie od liczby lub zmiany 

członków685. Sięgając jednak do genezy tej instytucji prawnej, określanej również jako związek 

publicznoprawny, konieczne jest sięgnięcie do wydanej w 1928 r. monografii autorstwa T. Bigi 

„Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego”686. 

 

 Autor ten podkreślał, że korporacje prawa publicznego wykazują odrębności – od 

chociażby stowarzyszeń opartych o prawo prywatne - pod trzema względami. Mianowicie – 

sposobu powstania i członkostwa, stosunku do państwa oraz środków działania. Związki 

publicznoprawne są organizacjami przymusowymi, gdyż ich powstanie nie jest uzależnione od 

woli członków lub też przynajmniej nie jest uzależnione w pierwszym rzędzie, przynależność 

do związku zależy od określonego w ustawie stanu faktycznego. Nadzór państwa nad 

związkami nie ogranicza się do nadzoru stricte policyjnego, ale organy sprawujące nadzór 

dysponują również pozytywnymi środkami, np. rozwiązanie organów związku, ustanawianie 

zastępczych, komisarycznych zarządów, zatwierdzanie uchwał, przymusowe wykonanie 

zastępcze zadań związku itp.687 Odnośnie do środków działania związków – są one diametralnie 

inne, od środków działania typowych dla korporacji (stowarzyszeń) prywatnoprawnych; akty 

organów związkowych mogą być wykonywane bez pośrednictwa drogi sądowej, a nawet przy 

użyciu przymusu administracyjnego, władza związku zaś przekracza granice zwykłej władzy 

korporacyjnej, dyscyplinarnej, w pewnych wypadkach obejmuje również osoby trzecie, nie-

członków688. T. Bigo podkreśla, że „sprawdzianem” publicznoprawnego charakteru związku 

(korporacji) jest istnienie władztwa administracyjnego, przysługującego danemu związkowi. 

Związki publicznoprawne stosują takie same środki działania, jak organy administracji 

publicznej. Realizują swoje decyzje bez uprzedniej ingerencji sądów, stosują również przymus 

                                                           
685 J. Zimmermann, Prawo administracyjne (...), s. 199. 
686 Dalsze rozważania w niniejszym podrozdziale będą w dużym zakresie oparte o tę publikację.  
687 T. Bigo, Związki publiczno-prawne (...), s. 77. 
688Ibidem. 
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z wykluczeniem sądów, podobnie jak i spory powstające z racji działań tych związków nie 

podlegają rozpoznaniu sądów, wykluczenie drogi sądowej ma miejsce również często 

w stosunkach związku z osobami trzecimi (co nie oznacza jednocześnie, iż droga sądowa jest 

całkowicie wyeliminowana z życia prawnego związków)689. 

 

 Ostatecznie T. Bigo przyjął rozumienie związku publicznoprawnego jako związku 

wyposażonego we władztwo administracyjne i powołanego do życia przez państwo, względnie 

przy jego czynnym współudziale690. Stosowanie przymusu przy tworzeniu związków lub jego 

niestosowanie zależy od oceny ustawodawcy, jest konsekwencją przyjętego przez niego 

wartościowania; przyznanie zainteresowanym wpływu na utworzenie związku nie unicestwia 

jego charakteru publicznego, bo – jak ponownie podkreślił T. Bigo – charakter ten zależy 

w pierwszej kolejności od dysponowania przez korporację władztwem administracyjnym. 

Jednakże czynny udział państwa jest drugim, pomocniczym kryterium wyróżniania związków 

publiczno-prawnych691. 

 

 T. Bigo dokonuje dystynkcji na władztwo administracyjne i władztwo korporacyjne 

(charakterystyczne dla związków prywatnoprawnych)692. Jakkolwiek między oboma typami 

uprawnień władczych istnieją pewne podobieństwa, wynikające z tego, że władztwo 

administracyjne (przymus administracyjny) częsty jest ograniczony tylko do członków danego 

związku, podobnie jak w korporacjach prawa prywatnego, jednakże istnieje sporo wyjątków od 

powyższej reguły, natomiast w prywatnoprawnych związkach władzy dyscyplinarnej podlegają 

tylko członkowie i nie ma od tej zasady wyjątków693. Odmienna jest natura prawna władztwa 

korporacyjnego – przejawem tego typu władztwa jest nakładanie na członków danej korporacji 

rozmaitych sankcji, np. ograniczających członka w prawach członkowskich, a także 

możliwości wykluczenia członka z danego związku. Z kolei związku publicznoprawne mogą 

rzecz jasna dysponować tego typu rodzajem władztwa korporacyjnego, władztwo 

administracyjne posiada jednak ten „plus”, którego prywatnoprawne związki nie posiadają, 

tj. nie dysponują one kompetencjami pozytywnymi694. Najwyższym wymiarem władztwa 

                                                           
689Ibidem, s. 80. 
690Ibidem, s. 82.  
691Ibidem, s. 83. 
692Ibidem, s. 85-87. 
693Ibidem. 
694Ibidem. 
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korporacyjnego (dyscyplinarnego) jest wykluczenie członka z korporacji, natomiast nie może 

ona zmusić danego członka do wykonywania obowiązków, może on też się samodzielnie 

uchylić od ich wykonywania, spełniania, poprzez dobrowolne wystąpienie ze związku. Istotne 

jest więc zauważenie, że korporacja prawa prywatnego nie może swoich decyzji wprowadzać 

w życie za pomocą środków przymusu administracyjnego. Kolejno, jak zauważa T. Bigo, 

decyzje te stają się prawomocne po ich zaaprobowaniu przez sąd, który może je poddać kontroli 

zarówno pod względem formalnym, jak i materialnym. Natomiast statuty związków 

publicznoprawnych mogą przewidywać niekiedy wyłączenie drogi sądowej w sprawach 

korporacyjnych695. 

 

4.2.2. Przykłady korporacji prawa publicznego 

 

 Przechodząc już do typologii korporacji prawa publicznego, przedstawionej przez 

T. Bigę, bazującej na ustawodawstwie międzywojennym i jego ustaleniach doktrynalnych – 

korporacjami prawa publicznego były związki samorządu terytorialnego, izby handlowo-

przemysłowe, związek religijny żydowski, związki międzykomunalne, zakłady ubezpieczeń 

pracowników umysłowych, izby rolnicze, związki mniejszości narodowych. Cechy związków 

publicznoprawnych wykazywały również kasy chorych, korporacje przemysłowe i cechy, izby 

rzemieślnicze, śląska izba rolnicza, izby lekarskie, izby adwokackie, spółki wodne, spółki 

drogowe, spółki łowieckie, związki samorządowe wojewódzkie, żydowskie gminy 

wyznaniowe. 

 

 Rzecz jasna szczegółowe omówienie każdego z typów związków publicznoprawnych, 

wyróżnionych przez T. Bigo, przekraczałoby ramy niniejszej rozprawy, dodatkowo – ich byt 

wynikał z obowiązujących w międzywojniu przepisów prawa pozytywnego, oczywiste jest, że 

część z nich nie przetrwała w ogóle lub ich forma organizacyjnoprawna uległa przeobrażeniom. 

Stąd też celem zobrazowania problematyki „części szczególnej” związków 

publicznoprawnych, bardziej pogłębione rozważania będą dotyczyć samorządu, izb 

adwokackich oraz izb rzemieślniczych. 

 

                                                           
695Ibidem. 



222 
 

 Przedstawienie problematyki istoty i genezy samorządu, w tym niezwykle ciekawej 

z punktu widzenia naukowego polemiki między J. Panejką696 a T. Bigo, z pewnością 

wymagałaby odrębnego opracowania. Dlatego też celem jedynie zasygnalizowania powyższej 

kwestii należy wskazać, iż podstawowa oś sporu, zarysowana przez obu autorów, sprowadza 

się do przesądzenia, czy mamy niejako „jedną” osobowość publicznoprawną, przynależną 

państwu, a jednostki samorządu terytorialnego korzystają jedynie z „rozciągnięcia” tejże 

osobowości na nie, czy też z punktu widzenia teoretycznego przysługuje im własna osobowość 

prawna jako jednostek samorządowych.  

  

J. Panejko wskazywał, że „samorząd jest opartą na przepisach ustawy 

zdecentralizowaną administracją państwową, wykonywaną przez lokalne organy, niepodlegle 

hierarchicznie innym organom i samodzielne w granicach ustawy i ogólnego porządku 

prawnego”. T Bigo z kolei definiował samorząd jako „decentralizację administracji 

publicznej697, której samodzielnymi podmiotami są korporacje, powołane do tego przez 

ustawę”. Co do kontekstu podmiotowości administracyjnoprawnej – J. Panejko przyznawał 

w tym zakresie, że „samorząd badany z punktu widzenia państwa przedstawia obowiązek 

organów samorządowych do wykonywania w charakterze organów państwowych części 

administracji państwowej, z punktu widzenia osobowości tych jednostek przedstawia zdolność 

prawną być podmiotowo zobowiązanym lub uprawnionym o spełniania administracji 

publicznej za pośrednictwem organów, będących przedmiotowo organami państwowymi”. 

W opozycji do tego T. Bigo stwierdził, że „tym co indywidualizuje samorząd i wyodrębnia 

z pośród administracji jest osobowość prawna jednostek samorządowych. Sprawa ta wymaga 

wyjaśnienia. Osobowość (podmiotowość) jest zdolnością stawania się podmiotem praw 

i obowiązków”698. 

 

Z punktu widzenia stosunku pojęć samorządu i związku publicznoprawnego, to jak 

wskazywał T. Bigo, związki publicznoprawne dysponują władztwem administracyjnym, 

a zatem one i ich działalność są częścią administracji publicznej. Samorząd z kolei – jak już 

zostało wskazane – jest zdecentralizowaną administracją, wykonywaną przez samodzielne 

                                                           
696 Zob. J. Panejko, Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Paryż 1926. 
697 Problematyka zjawiska decentralizacji administracji publicznej, zwłaszcza w kontekście funkcjonowania 

zakładów usług publicznych, zostanie omówiona w kolejnym rozdziale. 
698 Celem szerszej analizy rzeczonej polemiki, zob. T. Bigo, Związki publiczno-prawne (...), s. 127-137. 
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związki. Stąd też wedle tego ujęcia związki publiczno-prawne są związkami samorządowymi; 

związki publicznoprawne i związki samorządowe to dwa synonimy, a zakresy tych nazw 

pokrywają się. Samorząd jest oznaczeniem formy administracji, wyraża stosunek osób 

administrujących do państwa, określa więc tylko jedną relację podmiotu administracji. Związek 

publicznoprawny jest oznaczeniem samego podmiotu administracji699. 

 

W nowszych opracowaniach wskazuje się na rozmaite kryteria, które mogą być 

pomocne przy definiowaniu pojęcia samorządu. Przykładowo J. Zimmermann stwierdza, 

iż samorząd w sensie funkcjonalnym jest pewną specyficzną (inną od rządowej) formą 

wykonywania administracji publicznej, jednakże jego istotą jest strona podmiotowa, tj. to, 

iż administrację publiczną wykonują właśnie zainteresowani obywatele, grupy ludzi, związki 

ludności, działające na zasadzie równouprawnienia członków, wyposażone przez państwo 

w określone kompetencje i w zagwarantowaną możliwość korzystania z władztwa 

administracyjnego, przy czym udział w tych grupach ludzi jest obligatoryjny i wyznaczony 

przez ustawę700. Co do genezy samorządu – J. Zimmermann podnosi, że samorząd jest 

instytucją państwową, choć wywodzi się spoza organizacji państwowej; związki 

publicznoprawne wykonują przez swoje organy administrację publiczną „na własne potrzeby” 

lub „w swoich sprawach”, wyręczając w tym zakresie państwo. Samorząd w szerszym 

znaczeniu oznacza również zrzeszenia dobrowolne, skupiające osoby wykonujące określoną 

działalność (izby gospodarcze, cechy rzemieślnicze)701. E. Iserzon ujmował samorząd 

terytorialny jako korporację lokalnego społeczeństwa powołane do „wykonywania pewnych 

zadań państwowych, ściślej administracji państwowej, przez organizacje mające odrębną od 

państwa osobowość prawną, nie przez organy aparatu państwowego”702 B. Dolnicki definiując 

samorząd terytorialny wskazuje na jego korporacyjny (wspólnotowy) charakter i przyjmuje, że 

pod ww. pojęciem należy rozumieć wykonywanie zadań administracji publicznej w sposób 

zdecentralizowany i na własną odpowiedzialność przez odrębne w stosunku do państwa 

podmioty, które nie są w zakresie wykonywania swoich zadań poddane żadnej ingerencji 

państwowej, z wyjątkiem nadzoru.703 H. Izdebski i M. Kulesza podkreślali, iż samorząd 

terytorialny to korporacja terytorialna – publicznoprawny związek osób zamieszkałych na 

                                                           
699Ibidem, s. 154-155. 
700 J. Zimmermann, Prawo administracyjne (...), s. 199. 
701Ibidem, s. 200. 
702 E. Iserzon, Prawo administracyjne (...), s. 96. Pogląd ten nawiązuje do utożsamiania samorządu i administracji 

państwowej pośredniej. 
703 B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2016, s. 17. 
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określonym terytorium, samodzielnie wykonującym zadania publiczne. Istotą i przesłanką 

takiej konstrukcji jest uznanie przez prawo odrębności interesów danej korporacji od interesu 

ogólnego, reprezentowanego przez organy państwa704. Z. Niewiadomski definiuje samorząd 

terytorialny jako korporację mieszkańców określonego obszaru, wyodrębniona organizacyjnie 

oraz prawnie i to zarówno w sferze prawa cywilnego jak i publicznego, demokratycznie 

zorganizowana, powołana do samodzielnego, podlegającego ochronie sądowej, wykonywania 

administracji publicznej (na rzecz dobra wspólnego) poprzez szeroko rozumiane zaspokajanie 

potrzeb zbiorowych w formach właściwych organom państwa, z możliwością ich władczej 

ingerencji w sferę przekazanych uprawnień wyłącznie w przypadkach określonych ustawą705. 

 

Warto w tym kontekście podkreślić, iż ustrojodawca w art. 17 ust. 1-2 Konstytucji 

zagwarantował istnienie samorządów zawodowych oraz innych typów samorządu. Zgodnie 

z ww. przepisem „w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące 

osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym 

wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony (ust. 1). 

W drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje samorządu. Samorządy te nie mogą 

naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działalności 

gospodarczej”.  

Celem powyższego przeglądu wybranych definicji samorządu, w tym samorządu 

terytorialnego, było unaocznienie istoty korporacyjnego substratu samorządu jako elementu 

definicyjnego tego pojęcia. Niezależnie więc od tego o jakim rodzaju samorządu mówimy, 

wspólnotowość (korporacyjność), będzie jego immanentną cechą. 

 

Odnośnie do izb adwokackich – T. Bigo bazując na Dekrecie Naczelnika Państwa z dnia 

24 grudnia 1918 r. w przedmiocie statutu tymczasowego Palestry Państwa Polskiego706 

wskazywał – posługując się też analogią do izb lekarskich – iż izby adwokackie również 

stanowią związki publicznoprawne707. Mają one charakter przymusowy, dysponują władztwem 

dyscyplinarnym nad adwokatami, wśród kar dyscyplinarnych figurowała jako najwyższy 

                                                           
704 H. Izdebski, M. Kulesza (red.), Administracja publiczna (...), s. 106-107. 
705 Z. Niewiadomski, Rozdział II. Samorząd terytorialny [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, System 

Prawa Administracyjnego. Tom 6. Podmioty administrujące (...), s. 128. 
706 Dz. U. z 1918 r. Nr 22, poz. 75. 
707 T. Bigo, Związki publiczno-prawne (...), s. 107-109. 
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stopień wykreślenie z listy, tj. utratę prawa do wykonywania praktyki adwokackiej, nadzór 

sprawowała Naczelna Rada Adwokacka, w sprawach izb wykluczona była droga sądowa, przy 

czym w kwestiach dyscyplinarnych w drugiej instancji w sprawach adwokatów orzekała 

specjalna izba – senat dyscyplinarny przy Sądzie Najwyższym. 

 

Co do izb rzemieślniczych – ich funkcjonowanie oparte było na tzw. ustawie 

przemysłowej, tj. rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. 

o prawie przemysłowem708. Były to (de facto i de iure) organy uchwałodawcze korporacji ogółu 

rzemieślników. Członkostwo w nich było rzecz jasna przymusowe, należeli do nich 

rzemieślnicy posiadający czynne prawo wyborcze, tj. rzemieślnicy posiadający obywatelstwo 

polskie, pełnię praw cywilnych, prowadzący samoistnie przemysł w okręgu izby od co najmniej 

trzech lat. Izba działała przy pomocy władczych środków, sprawowała nadzór nad cechami 

rzemieślniczymi, których postanowienia statutowe, sprzeczne z zarządzeniami izby, były 

nieważne, natomiast w tzw. sprawach terminatorskich izby mogły wydawać w zasadzie 

przepisy obowiązujące również osoby trzecie i zarządzenia opatrzone sankcją karną. Nadzór 

nad działalnością izb sprawował minister przemysłu i handlu, który wydawał statut izby, 

zatwierdzał jego zmiany, posiadał również kompetencję do rozwiązania izby. 

 

4.2.3. Korporacja a zakład. Problematyka związków publicznoprawnych we 

współczesnej nauce i orzecznictwie 

 

Odnosząc rozważania dot. związków publicznoprawnych do problematyki zakładów – 

T. Bigo wskazywał, iż korporacja sama wytwarza „wolę” i określa swój cel, tj. posiada „cel 

i wolę immanentną”, gdy z kolei zakład otrzymuje ją z zewnątrz (transcendencja) od państwa 

względem innej, macierzystej osoby prawnej709. Autor powołuje się tutaj na podobieństwo do 

różnicy strukturalnej między korporacją a fundacją; w korporacji członkowie grupy są 

twórcami aktu konstytucyjnego (założycielskiego), oni stanowią normy organizacyjne oraz 

ustanawiają organa, w fundacji (zakładzie) akt konstytucyjny pochodzi od osoby trzeciej, nie 

należącej do składu grupy społecznej, której działania są przedmiotem personifikacji, czyli od 

tzw. fundatora; akt konstytucyjny (fundacyjny) zawiera normy organizacyjne, które określają 

                                                           
708 Dz. U. z 1927 r. Nr 53, poz. 468. 
709 T. Bigo, Związki publiczno-prawne (...), s. 179. 
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sposób tworzenia organów. Substratem osobowym fundacji (zakładu) jest grupa osób 

zarządzających fundacją; T. Bigo wskazuje jednak, iż – wbrew stanowisku nauki niemieckiej -

destynatariusz wobec zakładu jest osobą trzecią, nie identyfikuje się go z zakładem, jest 

czynnikiem stojącym poza osobą prawną710. Do kwestii „substratu korporacyjnego” zakładów 

autor wraca przy okazji omawiania problematyki samorządu; wskazuje, iż zakłady samoistne, 

tj. posiadające osobowość prawną, są podmiotami administracji publicznej i w praktyce można 

spotkać typy mieszane, tj. zakłady o elementach korporacyjnych i korporacje o charakterze 

zakładowym. T. Bigo podkreśla, że w przypadku zakładów typu korporacyjnego można z dużą 

dozą słuszności mówić o samorządzie, np. uniwersyteckim, jednakże niedopuszczalne będzie 

nazywanie samorządem działalności tego rodzaju zakładów publicznoprawnych jak np. szpital, 

zakład zastawniczy, zakład poprawczy itp. W przypadku posiadania przez nie osobowości 

prawnej, tj. niewątpliwie mają one dużo samodzielności, jednak nie są to instytucje 

samorządowe711. Kwestie te – dot. ustalenia cech charakterystycznych zakładów typu 

korporacyjnego, ustalenia relacji pojęć samorządu, decentralizacji właśnie w kontekście 

problematyki zakładów, zostanie poddana szerszej analizie w kolejnym podrozdziale oraz 

rozdziale. 

 

Przenosząc te rozważania na bardziej ogólną płaszczyznę – jak już kilkukrotnie było 

podkreślane w ramach niniejszej rozprawy, przepisy prawa administracyjnego materialnego się 

zmieniają, konkretne rozwiązania legislacyjne ulegają modyfikacjom w mniejszym bądź 

większym stopniu, dlatego też (bazując na tej perspektywie) wartością jest wyciągnięcie 

wniosków o charakterze generalnym, abstrakcyjnym. 

 

Podkreślić należy, iż od stworzenia przez T. Bigo koncepcji związku 

publicznoprawnego (lub też do pewnego stopnia transponowania na polski grunt dorobku nauki 

niemieckiej) minęło bez mała 90 lat. Z tym większym szacunkiem należy stwierdzić, 

iż zachowała ona swoją aktualność i wniosła istotny wkład w naukę prawa administracyjnego 

w zakresie problematyki samorządu, czy też szerzej – podmiotów administrujących. Przywołać 

w tej mierze można stanowisko J. Bocia, iż „(...) Choć nie zajmował się [T. Bigo – przyp. aut.] 

astronomią czy matematyką, pokazywał w swych dziełach wartości nieprzemijające. Jego praca 

                                                           
710Ibidem, s. 59. 
711Ibidem, s. 155. 
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habilitacyjna o związkach publicznoprawnych w świetle ustawodawstwa polskiego jest dziś 

z powodzeniem cytowana i przepisywana. Okoliczność ta daje wiele do myślenia. Okazuje się, 

iż podstawowe ustalenia w sprawach stosunków społeczno-prawnych mogą być – mimo pędu 

cywilizacyjnego – równie trwałe, jak składowe elementy materii fizycznej.”712 Zdanie to 

z pewnością należy podzielić. Jakkolwiek stanowiska odnośnie do kwestii naukowości prawa 

mogą być podzielone, o tyle podkreślić należy, iż rozważania przeprowadzone przez T. Bigo 

mają niezwykły walor teoretyczny, można je z pewnością uabstrakcyjnić i czerpać z jego 

dorobku w tej mierze niezależnie od aktualnych rozwiązań przewidzianych w prawie 

pozytywnym.  

 

 Wyróżnione przez T. Bigo trzy determinanty związków publicznoprawnych, 

tj. obligatoryjne członkostwo, nadzór państwa (zarówno w postaci „policyjnej”, jak 

i „pozytywnej”) oraz dysponowanie władztwem administracyjnym, w dalszym ciągu będą 

cechami odróżniającymi korporacje prawa publicznego zarówno od innych podmiotów 

administrujących, jak i stowarzyszeń/związków o rodowodzie prywatnoprawnym. Nie 

modyfikują tego zmiany w zakresie obowiązującego ustawodawstwa; przedstawione 

funkcjonowanie izb adwokackich lub też izb rzemieślniczych, jakkolwiek oczywiście z racji 

upływu kilkudziesięciu lat musiało ulec pewnym zmianom, o tyle jednak w dalszym ciągu nie 

wyszły one poza zakres zarysowany przez T. Bigo, przemawiający za ich przynależnością do 

kategorii korporacji prawa publicznego. Tezę tę potwierdza lektura ustawy z dnia 26 maja 

1982 r. – Prawo o adwokaturze713 czy też ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle714. 

Przywołując pewne tezy z orzecznictwa i doktryny – „Samorząd radców prawnych ma cechy 

samorządu zawodowego. Wynika to z treści powołanej ustawy, a w szczególności ze 

stwierdzenia, iż do zadań samorządu należy przede wszystkim zapewnienie radcom prawnym 

warunków do wykonywania ich ustawowych zadań, reprezentowanie i ochrona interesów 

zawodowych radców prawnych, ich zawodowe doskonalenie i czuwanie nad należytym 

wykonywaniem przez nich zawodu. Z tą ostatnią funkcją związane jest uprawnienie samorządu 

radców prawnych do powołania sądów dyscyplinarnych i do orzekania przez te sądy 

w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej radców prawnych i aplikantów radcowskich. 

                                                           
712 J. Boć, Tadeusz Bigo (1894-1975) [w:] L. Lehmann, M. Maciejewski, Pamięci zmarłych Profesorów 

i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 1945-2010, Wrocław 2010, 

s. 23 
713 Dz. U. z 2018 r. poz. 1184, tekst jedn. ze zm. 
714 Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 ze zm. 
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Z powyższego wynika, że samorząd radców prawnych wykonuje różne funkcje. Dlatego też 

wzajemne stosunki między samorządem i członkami muszą być oceniane różnie w powiązaniu 

z konkretną funkcją samorządu. Płacenie składek przez radcę prawnego nie jest obowiązkiem 

wobec państwa, lecz wobec samorządu. Toteż stosunek, jaki wiąże się z wykonywaniem tego 

obowiązku, jest także stosunkiem cywilnoprawnym z uwagi na jego majątkowy charakter oraz 

oparcie stosunków między samorządem a jego członkami na zasadzie równorzędności. Jak 

wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 7 lipca 1976 r. (I CZ 39/76 - OSNCP 1977, 

z. 9, poz. 164), >>Samorządowy charakter organizacji nie uzasadnia wyłączenia sporów 

między nią a jej członkami z drogi sądowej. Z istoty bowiem samorządu - a w szczególności 

samorządu zawodowego wynika, że o sprawach samej organizacji, o stosunkach między nią 

a członkami decydują członkowie, a więc że stosunki te mają charakter stosunków opierających 

się na zasadzie równorzędności; to z kolei rozstrzyga o cywilnoprawnym charakterze tych 

stosunków i - tym samym - o ich podleganiu drodze sądowej. Odmienne jednak uregulowanie 

może co do określonej organizacji wynikać z normujących jej działalność przepisów 

ustawy<<”715. Kolejno – „Jedną z funkcji samorządu reprezentującego osoby zaufania 

publicznego jest pełnienie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu. W ramach 

sprawowania tej pieczy samorządom zawodowym powierza się na zróżnicowanych zasadach 

i w zróżnicowanym zakresie kompetencje do przyznawania i pozbawiania prawa wykonywania 

zawodu. W przypadku niektórych zawodów funkcje w tym zakresie należą do właściwego 

ministra a samorząd jedynie współuczestniczy w powołaniu i odwołaniu członka korporacji, 

w przypadku innych powierza się je samorządom, pozostawiając ministrowi określone środki 

nadzoru.”716. Co do poglądów nauki: „(...) W doktrynie jako przyczyny utworzenia 

samorządów zawodowych wskazuje się konieczność nadawania, z uwagi na interes państwa 

czy też interes społeczny, ustawowych ram działalności określonej grupie zawodowej oraz 

dążenie osób wykonujących określony zawód do utworzenia korporacji publicznoprawnej. 

Samorządy zawodowe mają zatem status publicznych korporacji, zrzeszeń, wspólnot opartych 

na więzi zawodowej (...) Państwo tworząc samorządy ogranicza więc na ich rzecz swoje 

administracyjne funkcje regulacyjne, związane z działalnością w formach władczych 

właściwych administracji publicznej i zobowiązuje samorząd do ich wykonywania w granicach 

                                                           
715 Uchwała SN z dnia 20.11.1987 r., sygn. akt III PZP 42/87, LEX nr 13084. 
716 Uchwała NSA z 25.03.2013 r., sygn. akt II GPS 1/13, LEX nr 1293245. 
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interesu publicznego i dla jego ochrony, określając jednocześnie zakres i granice nadzoru na 

działalnością samorządów zawodowych.”717. 

 

Ponownie – mimo zmian uwarunkowań społeczno-politycznych, regulacji prawnych, 

nie sposób w powyższych tezach nie zauważyć echa stanowiska T. Bigo – zarówno co do 

szczególnego charakteru korporacji ze względu na rodzaj wykonywanych zadań, 

obligatoryjności członkostwa, dysponowania władztwem administracyjnym wobec członków 

związku, decentralizacji wykonywania zadań administracji publicznej i związanego z tym 

zjawiskiem nadzoru organów państwa o określonych ramach. 

 

I tak konkludując należy wskazać, iż ilekroć ustawodawca zdecyduje się 

zdecentralizowanie wykonywania zadań publicznych, poprzez powierzenie ich wykonywania 

podmiotowi skonstruowanemu wedle zasady członkostwa (vide J. Zimmermann), 

przynależność do tego podmiotu ma charakter obligatoryjny i podmiot ten dysponuje 

władztwem administracyjnym (w tym władztwem dyscyplinarnym, korporacyjnym, 

z ograniczoną lub wręcz wyłączoną drogą sądową rozstrzygania spraw z tytułu członkostwa 

w danej korporacji), będziemy mieli do czynienia z korporacją prawa publicznego. Więzi, 

łączące członków mogą mieć rozmaity charakter: terytorialny (samorząd terytorialny), 

tj. wynikający z zamieszkania na danym terytorium, realny – wiążący członkostwo korporacji 

z własnością nieruchomości lub siedzibą przedsiębiorstwa, a także personalny, zależny od 

wykonywania danego zawodu lub też woli samego podmiotu, uczestnika korporacji718.  

 

4.3. Rola destynatariuszy w funkcjonowaniu zakładu usług publicznych 

 

4.3.1. Zakład usług publicznych typu korporacyjnego 

  

Wcześniejsze rozważania pozwoliły na wyróżnienie szczególnego typu zakładu usług 

publicznych, mianowicie zakładu typu korporacyjnego, w nawiązaniu do stanowiska 

                                                           
717 M. Tabernacka, Zakres wykonywania zadań publicznych przez organy samorządów zawodowych, Kolonia 

Limited, 2007, s. 22-23, M. Stahl, Rozdział VIII. Inne podmioty administrujące [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, 

A. Wróbel, System prawa administracyjnego, t. 6. Podmioty administrujące (...), s. 509. 
718 J. Zimmermann, Prawo administracyjne (...), s. 199. 
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wypracowanego już przez T. Bigo w przywoływanej monografii719. Ponownie należy wskazać, 

iż wedle ww. autora w zakładzie osoby działające w jego imieniu są wprawdzie jego organami, 

ale są one powoływane i ustanawiane przez osobę trzecią, związek macierzysty (tj. podmiot, 

który „oktrojował” organizację danego zakładu). Na obszarze prawa administracyjnego 

następuje zbliżenie obu typów strukturalnych, tj. korporacji i zakładu; tym, co różnicuje oba 

typy podmiotów, jest sposób tworzenia organizacji. Jeśli w zakładzie publicznym udział 

w tworzeniu organizacji mają również osoby tworzące grupę działającą (substrat osobowy) 

albo interesowane (destynatariusze), to powstaje wtedy pośredni typ strukturalny i trudne jest 

wówczas rozstrzygnięcie, czy przeważa element zakładowy, czy korporacji, najczęściej jednak 

tego rodzaju osoby prawne zostaną zakwalifikowane do zakładów i nazwać je należy zakładami 

o charakterze korporacyjnym lub też zakładami samorządowymi720. 

 

Wśród tego typu podmiotów T. Bigo wyróżniał szkoły wyższe, a także Powszechny 

Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych. Odnośnie do szkół wyższych – podkreślał, iż udział 

w tworzeniu organów mają sami członkowie ciała profesorskiego, a nie destynatariusze 

(studenci), co więcej – ci sami mają prawo stanowienia norm organizacyjnych statutu 

w granicach ustawą zakreślonych, jednakże dużo bardziej ścisłe zespolenie uniwersytetu 

z organizmem administracyjnym państwa, niż w przypadku jakiegokolwiek innego związku 

publicznoprawnego, powoduje, iż nie kwestionuje się w zasadzie charakteru zakładowego 

uniwersytetu721. W przypadku Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, to bazując 

na Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 maja 1927 r. o przymusie 

ubezpieczenia od ognia i o Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych722 T. Bigo 

podkreślał, iż organ uchwałodawczy Zakładu, tj. rada, składała się w części z członków 

wybieranych przez związki samorządu terytorialnego spośród właścicieli budowli 

ubezpieczonych, tj. mają oni pośrednio wpływ na zarządzanie zakładem, jednakże 

podstawowym czynnikiem, determinującym brak stricte korporacyjnego charakteru Zakładu, 

jest kooperacja zakładu z samorządem terytorialnym, dodatkowo zarząd (organ wykonawczy) 

mianował Minister Skarbu bez udziału rady723. 

                                                           
719 Pogląd ten jest w dalszym ciągu reprezentowany w doktrynie, zob. np. H. Izdebski, Historia administracji, 

Warszawa 2001, s. 136, Z. Leoński, Zarys nauki administracji (...), s. 81. 
720 T. Bigo, Związki publiczno-prawne (...), s. 197. 
721Ibidem, s. 198, por. przywołane w rozdziale I stanowisko S. Fundowicza. 
722 Dz. U. z 1927 r. Nr 46, poz. 410. 
723 T. Bigo, Związki publiczno-prawne (...), s. 198. 
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Komentując powyższą analizę wskazać należy, iż w przypadku szkół wyższych stopień 

nasilenia elementów korporacyjnych w ramach zakładu zależy rzecz jasna od wybranego przez 

ustawodawcę modelu; zwrócić należy uwagę, iż zarówno w świetle obowiązujących do dnia 

1 października 2018 r., jak i po tej dacie unormowań, przedstawiciele destynatariuszy 

(studentów) mają wpływ choćby na wybór rektora, są oni również podmiotem konsultującym 

i współtworzącym projekty aktów zakładowych, w tym statutu724, stąd też teza ta w obecnym 

stanie normatywnym nie jest już aktualna. 

 

Otóż odnosząc się do determinant, które będą decydowały o tym, czy dany typ zakładu 

ma wzmocniony „substrat korporacyjny” - w myśl powyższych ustaleń – wskazać należy na 

kilka kwestii. Otóż przede wszystkim muszą zostać zachowane wszelkie cechy 

charakterystyczne zakładu, mianowicie – wydzielenie strukturalno-organizacyjne, tj. istnienie 

jednostki organizacyjnej o określonych środkach materialnych, powołanej do życia przez 

podmiot administrujący w celu świadczenia usług publicznych, dysponujący kompetencją do 

wchodzenia w specyficzne stosunki administracyjnoprawne (na czele z istnieniem władztwa 

zakładowego) oraz cywilnoprawne z podmiotami stojącymi „na zewnątrz” zakładu, tj. jego 

użytkownikami (destynatariuszami), które to relacje można zbiorczo można określić pojęciem 

relacji zakładowych. W opozycji jednak do korporacji prawa publicznego – w ślad za T. Bigo 

– podkreślić należy, iż w aspekcie strukturalno-organizacyjnym zakładu, jego destynatariusze 

są wobec niego osobami trzecimi, podmiotami zewnętrznymi, gdy natomiast w przypadku 

korporacji składa się ona wyłącznie z substratu osobowego, tj. jej członków; używając dużego 

uproszczenia – członkowie korporacji są nią, natomiast destynatariusze tworzą zakład - 

wchodzą z nim w określone stosunki prawne i korzystają z jego urządzeń technicznych. 

Członkowie grupy będącej korporacją sami tworzą akt założycielski, stanowią normy 

strukturalno-organizacyjne i ustanawiają organy korporacji i określają cel swojej działalności, 

natomiast w przypadku klasycznych zakładów usług publicznych zarówno cel, jak i struktura 

organizacyjna oraz podstawowe akty strukturalno-organizacyjne, są nadawane przez podmiot 

administrujący tworzony zakład725.  

                                                           
724 Zob. np. skład zespołów roboczych ds. opracowania nowego Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w Krakowie, https://www.uj.edu.pl/ustawa-2.0, dostępne w Internecie: 1 maja 2019 r. 
725 Choć zauważyć w tym miejscu należy, iż tego typu dychotomia, bazująca na stanowisku T. Bigo, zaciera 

w pewnym stopniu obraz rzeczywistości; korporacja prawa publicznego rzeczywiście posiada „cel i wolę 

immanentną” i względnie dużą swobodę w kreowaniu własnej struktury, natomiast nie byłoby to możliwe bez 

woli ustrojo- i ustawodawcy, który przepisami prawa pozytywnego dopuszcza istnienie samorządów 
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W przypadku zakładu usług publicznych typu korporacyjnego, wpływ destynatariuszy 

na tworzenie aktów zakładowych i funkcjonowanie zakładu jest zbliżony do korporacji prawa 

publicznego. Mianowicie: 

a) destynatariusze mają wpływ na kształtowanie ram strukturalno-organizacyjnych 

zakładu; w zależności od przyjętego modelu mogą to być uprawnienia 

(współ)decydujące, np. poprzez obowiązek zatwierdzenia aktu założycielskiego przez 

organa przedstawicielskie destynatariuszy, zaopiniowania ww. aktu lub też współpracy 

przy jego tworzeniu; 

b) użytkownicy zakładu posiadają kompetencję w zakresie wyboru organów zakładowych 

(np. rektora) lub też ich przedstawiciele mogą współtworzyć organy kolegialne zakładu 

(vide rady wydziałów, rady uczelni); ponownie – dopuszczalne będą w tym zakresie 

rozmaite modele, przewidujący większy lub mniejszy wpływ destynatariuszy na 

procesy decyzyjne w tej mierze, np. liczba elektorów w przypadku wyborów organów 

zakładowych; 

c) zdeterminowanie prawne sposobu świadczenia usług zakładowych jest mniejsze 

w przypadkach zakładów usług publicznych typu korporacyjnego, niż w przypadku 

klasycznych zakładów; przykładowo – codzienne funkcjonowanie zakładu karnego jest 

sformalizowane i dookreślone w zdecydowanie większym stopniu poprzez akty prawa 

powszechnie obowiązującego i akty zakładowe, niż funkcjonowanie uniwersytetu; jest 

to związane z korzystaniem przez część zakładów usług publicznych typu 

korporacyjnego z cechy autonomii; 

 

Powyższe kwestie przekładają się w naturalny sposób na zróżnicowanie pozycji 

prawnej użytkowników rozmaitych typów zakładów, która to kwestia zostanie przedstawiona 

w kolejnym podrozdziale. 

 

4.3.2. Korzystanie ze świadczeń zakładu. Pozycja prawna użytkowników zakładu 

usług publicznych 

  

                                                           
zawodowych, specjalnych i innych korporacji. W tym zakresie jest to sytuacja do pewnego stopnia analogiczna, 

jak w przypadku tworzenia zakładów. 
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W ślad za P. Chmielnickim należy wskazać, iż modele dopuszczenia do korzystania ze 

świadczeń zakładowych są rozmaite; od wysoce sformalizowanych (np. poprzez wydanie 

decyzji, dokonanie wpisu do rejestru lub poprzez wykonanie prostych czynności faktycznych), 

przy czym stopień formalizacji nie jest skorelowany z obligatoryjnością lub możliwością 

uzyskania świadczenia ze strony zakładu; korzystanie z zakładu wymaga dopuszczenia również 

w sytuacji, gdy przysługuje prawo do uzyskania świadczenia, samo zaś dopuszczenie jest aktem 

administracyjnym i kreuje osobowy, publicznoprawny stosunek korzystania726. Wskazuje się, 

że akt dopuszczenia do korzystania ze świadczeń zakładu winien obejmować stwierdzenie 

zakresu prawa do korzystania, wynikające z tego określenie zakresu świadczeń 

i w konsekwencji udzielenie świadczeń727. W zależności od rodzaju świadczeń oferowanych 

przez zakład, akt dopuszczenia do korzystania z usług zakładowych może być obwarowany 

spełnieniem subiektywnych przesłanek, tj. np. wniesieniem opłaty lub też spełnieniem 

obowiązku przez destynatariusza. Roszczenie o dopuszczenie do korzystania i o korzystanie 

z zakładu powstaje, gdy spełnione zostaną obiektywno-prawne warunki korzystania728. 

Dopuszczenie, podobnie jak niedopuszczenie lub odwołanie dopuszczenia do korzystania 

z zakładu następuje w drodze aktu administracyjnego729 S. Fundowicz i P. Chmielnicki 

wskazują, iż spór dotyczący dopuszczenia do korzystania z usług zakładu należy do prawa 

publicznego, nawet gdy korzystanie nie jest uregulowane w statucie, a świadczenie ma 

charakter prywatnoprawny730. Tezę tę należy generalnie podzielić z tym zastrzeżeniem, 

iż w przypadku modelu nawiązania stosunku zakładowego wyłącznie w drodze zawarcia 

umowy cywilnoprawnej wszelkie spory z tego tytułu będą rozstrzygane przed sądem cywilnym 

i „bazą” dla rozstrzygnięcia będą przepisy prawa cywilnego (materialnego i procesowego), np. 

dotyczące wykładni oświadczeń woli, obowiązku zastąpienia oświadczenia woli 

oświadczeniem, ustalenia istnienia stosunku prawnego. Co do możliwości wygaśnięcia prawa 

do korzystania z usług zakładu – może to nastąpić np. w drodze uchylenia dopuszczenia 

(tj. wykluczenia z grona usługobiorców), a także zwolnienia usługobiorcy, w przypadku 

publicznoprawnego stosunku świadczenia731. 

                                                           
726 P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne w Polsce (...), s. 118-119, S. Kraszewski, Świadczenia w zakresie 

oświaty, ochrony zdrowia, kultury [w:] E. Łętowska (red.), Obywatel-przedsiębiorstwo (zagadnienia prawne 

świadczeń na rzecz konsumenta), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982, s. 387-388, S. Fundowicz, 

Pojęcie osoby prawnej prawa publicznego, „Przegląd Sejmowy” 1999/2, s. 180. 
727 P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne w Polsce (...), s. 119. 
728Ibidem, s. 120, S. Fundowicz, Pojęcie osoby prawnej (...), s. 180. 
729 Zob. szerzej na ten temat w rozdziale 3. 
730 P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne w Polsce (...), s. 120, S. Fundowicz, Pojęcie osoby prawnej (...), 

s. 180. 
731Ibidem. 
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Odnośnie do kwestii obowiązków, wynikających ze statusu destynatariusza – podzielić 

należy oczywistą w realiach demokratycznego państwa prawnego tezę, iż określanie 

obowiązków prawnych obywateli, a także osób prawnych, niebędących częścią organizmu 

państwowego, zastrzeżone jest wyłącznie ustawodawstwu. Stąd też obowiązki związane 

z korzystaniem z zakładów powinny być nakładane zgodnie z tą zasadą, Obowiązki te mogą 

jednak wynikać bądź z ustaw, bądź to przepisów wydawanych na podstawie upoważnień 

ustawowych, a także statutów i regulaminów zakładowych732. 

 

Bazując na aktualnym ustawodawstwie, w doktrynie733 wyróżnia się następujące 

rodzaje obowiązków destynatariuszy zakładu: 

1) korzystanie (w przypadku, gdy korzystanie z zakładu ma charakter przymusowy), 

2) podporządkowanie się regulaminowi korzystania, 

3) podporządkowanie się konkretnym, zgodnym z prawem zarządzeniom osób 

występujących w imieniu podmiotu świadczącego usługi, 

4) włączenie się w społeczność zakładu, 

5) znoszenie władczych ingerencji we własność, jeżeli będą tego wymagały warunki 

świadczenia usługi, 

6) zapłata ceny lub publicznoprawnych opłat, 

7) zapłata opłat administracyjnych przez pojedynczych użytkowników przy 

poszczególnych obciążeniach publicznoprawnych zakładu, 

8) obowiązek poszanowania mienia usługodawcy, 

9) obowiązek właściwego zachowania się wobec pracowników zakładu i innych 

usługobiorców. 

 

W sytuacji, w której korzystanie ze świadczeń zakładu jest obowiązkowe, ich 

wykonanie obwarowane jest sankcją egzekucji administracyjnej. W przypadku, gdy 

korzystanie z usług zakładu wynika z realizacji prawa podmiotowego, egzekucja 

                                                           
732 E. Ochendowski, Organy administracji (...), s. 366, P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne w Polsce (...), 

s. 120. 
733 Będzie to kompilacja opracowań S. Fundowicza, Pojęcie osoby prawnej (...), s. 180 i E. Ochendowskiego, 

Zakład administracyjny (...), s. 156., P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne w Polsce (...), s. 121-122; 



235 
 

ww. obowiązków ma charakter jedynie porządkowy, częściowo ich źródłem jest prawo 

własności734.  

 

Co do uprawnień destynatariuszy – zgodzić się należy z tezą o braku możliwości 

stworzenia uniwersalnego katalogu użytkowników zakładu; zasadniczo jest nim prawo do 

korzystania ze świadczeń zakładu, w niektórych typach usługobiorcom przysługuje również 

prawo do udziału w pracy organów kontrolujących lub zarządzających podmiotem 

administracji świadczącym usługi735. 

 

 Odnosząc się do kwestii pozycji prawnej destynatariuszy zakładów usług publicznych 

– rzecz jasna będzie ona zróżnicowana. Najsilniejszą pozycję (przez to pojęcie rozumiem 

najszerszą możliwość wpływania na proces świadczenia usług przez zakład i kompetencję do 

współdecydowania w kwestiach organizacyjnych, a także najszerszy zakres uprawnień) będą 

mieli destynatariusze zakładów typu korporacyjnego, tj. zakładów dobrowolnych, otwartych 

lub też o ograniczonym zasięgu. To do nich w największym stopniu pasuje określenie 

„samorządu” (nota bene używane oczywiście również w warstwie normatywnej, vide samorząd 

studencki, samorząd szkolny). Na drugim biegunie, jeśli chodzi o możliwość 

współuczestniczenia w procesie świadczenia usług przez zakład, znajdują się destynatariusze 

zakładów zamkniętych i przymusowych (np. więzienia, szpitale zakaźne itp.). W tym 

przypadku również „intensywność” władztwa zakładowego jest największa; zakres praw 

i obowiązków (tych drugich jest zdecydowanie więcej) jest regulowany przez organy 

zakładowe w największym stopniu, również możliwość stosowania policji zakładowej czy 

wręcz środków przymusu bezpośredniego jest nieporównywalnie większa, niż w przypadku 

zakładów usług publicznych typu korporacyjnego. 

 

Celem zobrazowania powyższego zagadnienia, zaprezentowane zostaną węzłowe 

zagadnienia dot. funkcjonowania (praw i obowiązków) destynatariuszy w dwóch, krańcowo 

odmiennych (jeśli chodzi o stopień władztwa i zróżnicowanie pozycji ustrojowej 

destynatariuszy) typach zakładów usług publicznych, mianowicie w szkole wyższej oraz 

                                                           
734 P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne w Polsce (...), s. 122., szerzej nt. sankcji zakładowych, zob. rozdział 

3. 
735Ibidem, s. 122, E. Ochendowski, Zakład administracyjny (...), s. 156, Idem, Organy administracji niezespolonej 

(...), s. 367. 
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w zakładzie karnym, na przykładzie Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia 

i jednolitych studiów magisterskich, obowiązującego na Uniwersytecie Jagiellońskim 

w Krakowie736 oraz regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia 

wolności w Zakładzie Karnym w Goleniowie737. 

 

Regulamin studiów określa podstawowe obowiązki i uprawnienia użytkowników 

zakładu, a także organizację procesu świadczenia usług zakładowego. Zgodnie z § 2 ust. 1 

Regulaminu studiów, Student „obowiązany jest postępować zgodnie z treścią ślubowania 

i Regulaminem, przestrzegać przepisów obowiązujących w Uniwersytecie, wykonywać 

zarządzenia jego władz i organów, dbać o dobre imię Uniwersytetu oraz szanować jego 

zwyczaje” Z kolei § 2 ust. 2 lit. a) – i) Regulaminu studiów określa (przykładowo) uprawnienia 

studentów; zgodnie z ww. ustępem student ma prawo m.in. do „zdobywania wiedzy na 

wybranym kierunku studiów, rozwijania własnych zainteresowań naukowych, korzystania 

w tym celu z pomieszczeń, urządzeń i środków oraz całości zbiorów bibliotecznych 

Uniwersytetu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak też z pomocy nauczycieli 

akademickich i organów Uniwersytetu”, dalej – udziału w zajęciach dydaktycznych 

i przystępowania do egzaminów, uczestniczenia w podejmowaniu decyzji przez organy 

kolegialne za pośrednictwem przedstawicieli studentów, zgłaszania władzom Uniwersytetu 

postulatów odnośnie do planów studiów i programów kształcenia oraz spraw socjalno-

bytowych, otrzymywania nagród i wyróżnień, zrzeszania się w istniejących organizacjach 

studenckich i zakładania nowych, uczestniczenia w badaniach naukowych i zrzeszania się 

w kołach naukowych, rozwijania zainteresowań kulturalnych, turystycznych i sportowych, 

uczestniczenia w zajęciach otwartych innych kierunków studiów i pozostałych zajęciach za 

zgodą prowadzącego. 

 

W świetle § 2 ust. 7-8 Regulaminu studiów, reprezentantem ogółu studentów 

Uniwersytetu są organy samorządu studenckiego i są one uprawnione do wyrażania stanowiska 

we wszystkich sprawach, dotyczących studentów. Wskazać należy również, iż zgodnie z § 4 

                                                           
736 https://www.uj.edu.pl/documents/139368252/139633619/Regulamin+studiów/8214d1eb-de64-4822-949b-

ef2ceb3ba331, Dostępne w Internecie: 1 maja 2019 r., dalej jako: „Regulamin studiów”. 
737 Zarządzenie nr 2/2017 Dyrektora Zakładu Karnego w Goleniowie z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie 

porządku w wewnętrznego, 

https://www.sw.gov.pl/assets/39/38/59/1dc4139e952189b2afe8b018eba963300789ad41.pdf, dostępne w 

Internecie: 1 maja 2019 r., dalej jako: „Zarządzenie”. 
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ust. 1 Regulaminu studiów, program studiów, w tym plan studiów, uchwala rada wydziału na 

wniosek dziekana, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego. 

Samorząd studencki posiada również – przykładowo – kompetencję do zaopiniowania zasad 

organizacji roku akademickiego, z podziałem na semestry i wyodrębnieniem terminów 

odbywania zajęć dydaktycznych i sesji egzaminacyjnych (§ 6 ust. 2 Regulaminu studiów). 

Zgodnie z § 6 ust. 4 ww. Regulaminu, prowadzący przedmiot w porozumieniu z dziekanem 

określa zasady udziału w zajęciach wchodzących w skład przedmiotu i ogłasza je w systemie 

USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studentów – przyp. aut) oraz na pierwszych zajęciach 

z danego przedmiotu. Udział w nich może być uzależniony od spełnienia dodatkowych 

kryteriów, określonych przez prowadzącego przedmiot, z wyjątkiem przedmiotów 

obowiązkowych. W kolejnych przepisach Regulaminu studiów określono szczegółowo tryb 

zaliczania przedmiotów i roku studiów, przygotowania prac dyplomowych, połączonych ze 

zdaniem egzaminu dyplomowego oraz ukończenia studiów, urlopu od zajęć, skreślenia 

i ponownego przyjęcia na studia, nagród, wyróżnień i odpowiedzialności dyscyplinarnej 

 

Co do Zakładu Karnego w Goleniowie – ww. zarządzenie w sprawie porządku 

wewnętrznego w sposób szczegółowy określa obowiązki i uprawnienia destynatariuszy 

odbywających karę pozbawienia wolności, nawet w najbardziej podstawowych aspektach ich 

funkcjonowania w ramach zakładu. 

 Zgodnie z § 2 Zarządzenia, „Osadzony ma obowiązek przestrzegać przepisów 

określających zasady i tryb wykonywania tymczasowego aresztowania, wykonywania kary 

pozbawienia wolności, ustalonego w Zakładzie porządku wewnętrznego oraz sumiennie 

wykonywać polecenia przełożonych i innych osób uprawnionych”. W świetle § 3 Zarządzenia, 

„Za zawinione naruszenia zakazów i nakazów wynikających z treści kodeksu karnego 

wykonawczego, regulaminów oraz porządku wewnętrznego, a także niewykonanie polecenia 

przełożonego osadzeni podlegają̨ odpowiedzialności dyscyplinarnej, a w przypadku 

popełnienia czynu noszącego znamiona wykroczenia lub przestępstwa – również̇ 

odpowiedzialności karnej”. 

 

 Kolejne rozdziały Zarządzenia, tj. od II do VI, określają godziny oraz sposób 

przeprowadzania apelu porannego i wieczornego, godziny przeznaczone na sen, pracę, naukę, 

zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowe oraz zajęcia własne osadzonych, godziny i miejsce 
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spożywania posiłków dostarczanych przez administrację zakładu karnego, godziny, miejsce 

i sposób poruszania się po terenie zakładu karnego, godziny miejsce i sposób odbywania 

spacerów oraz odbywania kąpieli. I tak, przechodząc do szczegółowych unormowań – 

Zarządzenie określa godzinę pobudki, tj. 6.30 oraz szczegółowe obowiązki z tym związane, 

tj. wstanie z łóżek, zaścielenie ich oraz przygotowanie się do apelu (§ 5 ust. 1-2 Zarządzenia). 

Określone są również godziny apeli porannych i wieczornych: 6.45-7:00, 18:45-19:00. 

Zarządzenie określa również strój osadzonych w trakcie apelu, ustawienie osadzonych, 

obowiązki i zakazy (§ 6 ust. 1-6 Zarządzenia). Zgodnie z § 7 ust. 1-4 Zarządzenia, cisza nocna 

na terenie Zakładu Karnego trwa od godz. 22.00 do 6.30, jest przeznaczona na sen i w trakcie 

ciszy nocnej zabronione jest prowadzenie głośnych rozmów, głośne słuchanie odbiorników 

audiowizualnych, wykonywanie jakichkolwiek innych czynności zakłócających ciszę nocną. 

Kolejne normy Zarządzenia określają szczegółowe godziny pracy, zajęć kulturalno-

oświatowych, sportowych, edukacyjnych, zajęć własnych, godziny spożywania posiłków, 

godziny kąpieli, dopuszczalność widzeń, godziny i miejsce korzystania z samoinkasujących 

aparatów telefonicznych. Co do możliwości poruszania się po terenie Zakładu – konieczne jest 

zachowanie „szyku zwartego”, jest ono dopuszczalne wyłącznie pod nadzorem funkcjonariusza 

lub pracownika, wyznaczonymi szlakami komunikacyjnymi, z zachowaniem ruchu 

prawostronnego, w godz. 7.00-18:30. W trakcie przemarszu obowiązuje zachowanie spokoju, 

niedozwolone jest prowadzenie głośnych rozmów, porozumiewanie się z osadzonymi spoza 

szyku, w tym za pomocą gestów, występowanie z szyku, palenie tytoniu. Osoba opuszczająca 

celę winna być ubrana „schludnie, stosownie do pory roku i okoliczności” (§ 12-16 

Zarządzenia). Zarządzenie określa również dokładne godziny spacerów, tj. mogą być one 

realizowane w godzinach 8.00-18:30, na „placach spacerowych”, zgodnie z ustalonym placem 

spacerów. Szczegółowo zostały określone zakazy określonych zachowań w trakcie spaceru – 

np. zakaz nawiązywania jakichkolwiek kontaktów z osobami poza placem spacerowym, 

przekazywania jakichkolwiek przedmiotów poza plac spacerowy, wznoszenia okrzyków, 

„umyślnego wyrzucania piłki poza plac spacerowy”, „korzystania w czasie spaceru z klapek 

stanowiących własność Zakładu” itp. (§ 17 ust. 1-5 Zarządzenia). 

 

 Zarządzenie w § 20-25 określa również precyzyjnie liczbę i rodzaj własnej odzieży, 

bielizny i obuwie, które skazany może posiadać w celi mieszkalnej oraz ilość i wymiary 

przedmiotów, które osadzony może posiadać, a także sposób ich przechowywania i zasady ich 

używania. Celem przykładu – dopuszczalne jest posiadanie 2 par butów, w tym jednej 
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sportowej, jednego kompletu odzieży wierzchniej, paska do spodni, 5 par skarpet, czajnika 

elektrycznego, zapałek, zapalniczek oraz wyrobów tytoniowych w ilości nieprzekraczającej 

30 paczek papierosów lub 0,5 kg tytoniu luzem, dwóch dezodorantów i jednego środka po 

goleniu, do 10 sztuk przedmiotów kultu religijnego, do 6 kg artykułów spożywczych 

i do 9 litrów napojów, za zgodą Dyrektora zaś odbiornika telewizyjnego o przekątnej obrazu 

do 19 cali bez pilota, odtwarzacza DVD, łącznie 5 sztuk płyt CD lub DVD, anteny pokojowej 

oraz dekodera telewizji cyfrowej DVB-T. 

 

 Powyższe sięgnięcie do przykładowych aktów organizacyjnych, regulujących 

funkcjonowanie zakładu, prawa i obowiązki jego destynatariuszy, miało na celu dojście do 

konkluzji kilkukrotnie już zwerbalizowanej w tym oraz innych rozdziałach. Mianowicie – 

pozycja użytkowników zakładu w świetle analizy materiału normatywnego jest zróżnicowania, 

a zróżnicowanie to zależy od typu zakładu (jego dostępności i przymusowości/dobrowolności 

korzystania z usług przezeń oferowanych). Zakłady usług publicznych o otwartej lub też 

względnie otwartej dopuszczalności, z których korzystanie jest dobrowolne (zwłaszcza zakłady 

usług publicznych typu korporacyjnego) cechują się większą ilością uprawnień przyznanych 

destynatariuszom i większą możliwością – np. za pośrednictwem organów wybranych przez 

samych destynatariuszy – wpływania na bieżącą działalność zakładu, chociażby poprzez 

wzmiankowaną przy okazji omawiania charakterystyki zakładów usług publicznych typu 

korporacyjnego możliwość wpływania na treść organizacyjnych aktów zakładowych czy też 

kompetencje z zakresu wyboru organów zakładowych. Z kolei w zakładach zamkniętych, 

z których korzystanie jest przymusowe, obowiązki destynatariuszy przeważają nad 

uprawnieniami, są one w większym stopniu zdeterminowane prawnie i dookreślone przez 

organy zakładowe, większa jest też intensywność władztwa zakładowego, widoczna już 

w przywołanych aktach regulujących funkcjonowanie zakładu. Wynika to rzecz jasna 

z charakteru usług oferowanych przez dany typ zakładu – abstrahując w tym momencie od 

tradycyjnego uwarunkowania autonomii szkół wyższych, o tyle jednak czym innym jest 

wykonywanie zadań publicznych związanych z organizacją procesu dydaktycznego na 

poziomie szkolnictwa wyższego, nadawaniem stopni i tytułów naukowych, niż świadczenie 

usług z zakresu więziennictwa, immanentnie związanych z realizacją funkcji represyjnej prawa 

karnego oraz koniecznością zapewnienia izolacji od społeczeństwa osób naruszających normy 

prawnokarne, jednym słowem – niebezpiecznych. 
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4.4. Zakład usług publicznych a pojęcie autonomii i korporacji prawa publicznego - 

podsumowanie 

  

 Autonomia oznacza możliwość samostanowienia, tj. kształtowania własnych praw 

i norm. Wiązać je należy ze zorganizowanymi związkami osób, mających wewnętrzną 

strukturę i własne cele; autonomia zakłada względną niezależność w zakresie prowadzonej 

działalności oraz realizowanych kompetencji od innych podmiotów, w tym przede wszystkim 

organów władzy publicznej. 

 

Z punktu widzenia prawa międzynarodowego autonomia jest skrajną wersją 

decentralizacji władzy ustawodawczej, zgodnie z którą części składowe państwa wyposażone 

są w najszerzej zakreślone (umocowane konstytucyjnie) własne kompetencje, w tym m.in. 

w prawo do występowania jako podmiot stosunków z zakresu prawa międzynarodowego 

publicznego. 

 

Pojęcie autonomii można wiązać również z kwestią regionalizacji w kontekście 

terytorialnej struktury administracji publicznej. 

Regionem jest wyodrębniona, najwyższa jednostka podziału terytorialnego państwa, 

której władze są niezależne od administracji rządowej, wyposażona w osobowość prawną, 

w zgromadzenie regionalne jako organ stanowiący i kontrolny, pochodzący z bezpośrednich 

wyborów oraz w organ regionalny o kompetencjach wykonawczych i administracyjnych, 

w budżet z własnymi źródłami dochodów oraz w znaczny zakres zadań i kompetencji, 

stanowiąca obszar względnie jednolity z punktu widzenia gospodarczego, społecznego 

i kulturowego. 

 

Przyjąć należy w ślad za nauką prawa administracyjnego, iż istniejące w Polsce 

województwa samorządowe, powstałe w wyniku reformy z 1999 r., realizują kryteria wskazane 

w aktach prawnomiędzynarodowych, w szczególności Europejskiej Karcie Samorządu 

Regionalnego – teza o tym, że powołanie samorządu na szczeblu województwa oznacza 

utworzenie regionów. Województwo samorządowe stanowi najwyższą jednostkę podziału 

terytorialnego państwa, której władze są niezależne od administracji rządowej, jest wyposażone 
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w osobowość prawną, posiada organ stanowiąc-kontrolny, tj. pochodzący z wyborów 

bezpośrednich sejmik województwa oraz kolegialny organ wykonawczy – zarząd 

województwa, posiada również własny budżet i dochody. Przyjąć należy, iż w polskich 

uwarunkowaniach historyczno-kulturowych konieczne było znalezienie pewnego balansu 

między regionalizacją a autonomią (będącą skrajną wersją federacyjnej struktury państwa), tak, 

by z jednej strony zrealizować postanowienia Europejskiej Karty Samorządu Regionalnego 

województwom samorządowym odpowiednio szeroko zakrojonych kompetencji, z drugiej zaś 

strony, uszanować polskie, specyficzne uwarunkowania w tym zakresie. 

 

Co do kwestii autonomii szkół wyższych - z racji zmienności treściowej tego pojęcia, 

jego „politycznego uwrażliwienia”, nie jest zasadne przeprowadzanie zbyt szczegółowej, 

prawnopozytywnej analizy. Ustrojodawca poprzez treść art. 70 ust. 5 Konstytucji wyraził wolę, 

aby wszystkie szkoły wyższe dysponowały autonomią, jednakże z tej programowej deklaracji 

nie wynika, aby wszystkie szkoły wyższe musiały dysponować cechą autonomii w tym samym 

stopniu i niedopuszczalne było jakiekolwiek różnicowanie w tej mierze. Zróżnicowanie zakresu 

autonomii szkół wyższych powinno odnosić się do ich typu; istnieją szkoły wyższe w sposób 

zdecydowane silniej związany z hierarchiczną strukturą administracji rządowej – np. uczelnie 

wojskowe, policyjne itp. Oczywiste jest więc w tym zakresie, iż relacja z podmiotem 

tworzącym i prowadzącym daną uczelnię, będącym na ogół elementem układu 

scentralizowanego) wymaga ograniczenia zakresu autonomii uczelni. Generalnie należy 

wskazać, iż tradycyjnie istniejące szkoły wyższe będą cechować się większym stopniem 

autonomii - co wynika z uwarunkowań historycznych i kulturowych – niż szkoły wyższe 

tworzone doraźnie, dla zaspokojenia bieżących potrzeb społeczno-gospodarczych. 

 

 Analiza historycznoprawna zakresu autonomii szkół wyższych pozwala na zauważenie 

sinusoidalnej tendencji, zgodnie z którą zakres autonomii był szerszy w okresie liberalizacji 

systemu politycznego, natomiast wszelkie tendencje centralizacyjne i totalitarne, w sposób 

automatyczny przekładały się na zmniejszenie swobody funkcjonowania szkół wyższych. 

 

Przyjąć należy, iż model autonomii szkół wyższych na przestrzeni lat ewoluował od 

centralistycznego do decentralistycznego (w wersji skrajnej funkcjonującego w systemie 
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totalitarnym w latach stalinizmu), dlatego też można mówić o swoistej gradacji zakresu 

autonomii szkół wyższych, która to gradacja następuje właśnie na osi między ww. modelami. 

 

Model centralistyczny zakłada zwiększone uprawnienia administracji publicznej 

zarówno odnośnie do tworzenia, jak i bieżącego nadzoru nad działalnością szkół wyższych; 

przejawia się możliwością wpływu na obsadę personalną organów uczelni, na tworzone przez 

nie prawo wewnętrzne, limitowaniem wolności nauki i badań oraz wpływem na proces 

dydaktyczny, w tym modelu szkoły wyższe są w całości utrzymywane ze środków państwa 

i pozbawione są możliwości samodzielnego uzyskiwania środków finansowych, nie jest 

dopuszczalne również istnienie jakichkolwiek niepublicznych szkół wyższych. Model skrajnie 

decentralistyczny będzie cechował się pełną autonomią – zarówno w zakresie obsady 

personalnej organów uczelni, autonomii statutowej, swobody w zakresie prowadzenia badań 

naukowych i procesu dydaktycznego. W modelu skrajnie decentralistycznym państwo 

w żadnym stopniu nie będzie finansować działalności uczelni., wyklucza on również, aby 

podmioty wchodzące w skład administracji publicznej tworzyły i prowadziły jakiekolwiek 

uczelnie. Analiza obecnych unormowań wskazuje na to, iż polski model autonomii szkół 

wyższych jest zbliżony do modelu (względnie) decentralistycznego. 

 

Odnośnie do problematyki korporacji prawa publicznego - ilekroć ustawodawca 

zdecyduje się zdecentralizowanie wykonywania zadań publicznych, poprzez powierzenie ich 

wykonywania podmiotowi skonstruowanemu wedle zasady członkostwa,  przynależność do 

tego podmiotu ma charakter obligatoryjny i podmiot ten dysponuje władztwem 

administracyjnym (w tym władztwem dyscyplinarnym, korporacyjnym, z ograniczoną lub 

wręcz wyłączoną drogą sądową rozstrzygania spraw z tytułu członkostwa w danej korporacji), 

należy mówić o korporacji prawa publicznego. 

 

Klasycznie T. Bigo wskazywał, iż związek publicznoprawny (jest to alternatywne 

pojęcie, używane wobec korporacji prawa publicznego) cechuje się wyposażeniem go we 

władztwo administracyjne i powołaniem do życia przez państwo, względnie przy jego czynnym 

współudziale. Autor ten jako związku publicznoprawne – bazując na ówcześnie 

obowiązującym materiale normatywnym – związki samorządu terytorialnego, izby handlowo-

przemysłowe, związek religijny żydowski, związki międzykomunalne, zakłady ubezpieczeń 
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pracowników umysłowych, izby rolnicze, związki mniejszości narodowych. Cechy związków 

publicznoprawnych wykazywały również kasy chorych, korporacje przemysłowe i cechy, izby 

rzemieślnicze, śląska izba rolnicza, izby lekarskie, izby adwokackie, spółki wodne, spółki 

drogowe, spółki łowieckie, związki samorządowe wojewódzkie, żydowskie gminy 

wyznaniowe. Z punktu widzenia relacji między pojęciami samorządu i związku 

publicznoprawnego - związki publicznoprawne dysponują władztwem administracyjnym, 

a zatem one i ich działalność są częścią administracji publicznej. Samorząd z kolei jest 

zdecentralizowaną administracją, wykonywaną przez samodzielne związki. Stąd też wedle tego 

ujęcia związki publiczno-prawne są związkami samorządowymi; związki publicznoprawne 

i związki samorządowe to dwa synonimy, a zakresy tych nazw pokrywają się. Samorząd jest 

oznaczeniem formy administracji, wyraża stosunek osób administrujących do państwa, określa 

więc tylko jedną relację podmiotu administracji. Związek publicznoprawny jest oznaczeniem 

samego podmiotu administracji. 

 

Co do wzajemnych relacji między instytucją związku publicznoprawnego, a zakładu – 

T. Bigo powołuje się tutaj na podobieństwo do różnicy strukturalnej między korporacją 

a fundacją; w korporacji członkowie grupy są twórcami aktu założycielskiego, oni stanowią 

normy organizacyjne i ustanawiają organa, w fundacji (zakładzie) akt konstytucyjny pochodzi 

od osoby trzeciej, nie należącej do składu grupy społecznej, której działania są przedmiotem 

personifikacji, czyli od tzw. fundatora; akt konstytucyjny (fundacyjny) zawiera normy 

organizacyjne, które określają sposób tworzenia organów. Substratem osobowym fundacji 

(zakładu) jest grupa osób zarządzających fundacją. Destynatariusz wobec zakładu jest osobą 

trzecią, nie identyfikuje się go z zakładem, jest czynnikiem stojącym poza osobą prawną. 

 

Wyróżnić należy również element pośredni między zakładem a korporacją, tj. zakład 

usług publicznych typu korporacyjnego. Zakład typu korporacyjnego wciąż jest zakładem, 

tj. jest wydzieloną strukturą organizacyjną o określonych środkach materialnych, powołaną do 

życia przez podmiot administrujący w celu świadczenia usług publicznych, dysponujący 

kompetencją do wchodzenia w specyficzne stosunki administracyjnoprawne oraz 

cywilnoprawne z podmiotami stojącymi „na zewnątrz” zakładu, tj. jego użytkownikami, które 

to relacje można zbiorczo można określić pojęciem relacji zakładowych. W przeciwieństwie 

jednak do korporacji prawa publicznego, w aspekcie strukturalno-organizacyjnym, 

destynatariusze są wobec zakładu osobami trzecimi, podmiotami zewnętrznymi, gdy natomiast 
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w przypadku korporacji składa się ona wyłącznie z substratu osobowego, tj. jej członków. 

Członkowie grupy będącej korporacją sami tworzą akt założycielski, stanowią normy 

strukturalno-organizacyjne i ustanawiają organy korporacji i określają cel swojej działalności, 

natomiast w przypadku klasycznych zakładów usług publicznych zarówno cel, jak i struktura 

organizacyjna oraz podstawowe akty strukturalno-organizacyjne, są nadawane przez podmiot 

administrujący tworzony zakład. W przypadku zakładu usług publicznych typu 

korporacyjnego, wpływ destynatariuszy na tworzenie aktów zakładowych i funkcjonowanie 

zakładu jest zbliżony do korporacji prawa publicznego. Destynatariusze mają wpływ na 

kształtowanie ram strukturalno-organizacyjnych zakładu, posiadają kompetencję w zakresie 

wyboru organów zakładowych (np. rektora) lub też ich przedstawiciele mogą współtworzyć 

organy kolegialne zakładu (vide rady wydziałów, rady uczelni), zdeterminowanie prawne 

sposobu świadczenia usług zakładowych jest mniejsze w przypadkach zakładów usług 

publicznych typu korporacyjnego, niż w przypadku klasycznych zakładów. 

 

Pozycji prawnej destynatariuszy zakładów usług publicznych jest zróżnicowana. 

Najsilniejszą pozycję, tj. najszerszą możliwość wpływania na proces świadczenia usług przez 

zakład i kompetencję do współdecydowania w kwestiach organizacyjnych, a także najszerszy 

zakres uprawnień, mają destynatariusze zakładów typu korporacyjnego, tj. zakładów 

dobrowolnych, otwartych lub też o ograniczonym zasięgu. Na drugim biegunie, jeśli chodzi 

o możliwość współuczestniczenia w procesie świadczenia usług przez zakład, znajdują się 

destynatariusze zakładów zamkniętych i przymusowych (np. więzienia, szpitale zakaźne itp.). 

Zróżnicowanie to przekłada się również na intensywność władztwa zakładowego 

i dopuszczalność stosowania określonych uprawnień władczych wobec destynatariuszy. 

Zróżnicowanie to jest również uzasadnione charakteru usług oferowanych przez dany typ 

zakładu, tym, jakie zadania publiczne dany zakład wykonuje. 

 

  



245 
 

Rozdział 5. Zakład usług publicznych z perspektywy zmieniającego się prawa 

administracyjnego i nauki administracji 

 

5.1. Dynamiczny i statyczny model zakładu usług publicznych 

 

 W tle przeprowadzonych dotychczas rozważań nieustannie wybrzmiewała teza 

o zmienności prawa administracyjnego i jego „politycznym uwrażliwieniu”; oczywiste jest, że 

żadna inna gałąź prawa nie jest tak uzależniona od aktualnej woli politycznej i pewnych 

zmiennych w tym zakresie. Kwestie te zostały poruszane przy okazji pojęcia administracji 

świadczącej, usług publicznych i wskazywania, w których obszarach zadania państwa mogą 

być realizowane w formie zakładu. Ponownie – dynamika zmian społeczno-gospodarczych 

i zmienność rzeczywistości wymaga nieustannej reakcji administracji publicznej i ewentualnej 

modyfikacji postawionych przez nią zadań. 

 

 Kwestie te mają swoje odzwierciedlenie również w przypadku funkcjonowania 

(w sferze normatywnej i faktycznej) zakładów usług publicznych; część zakładów jest 

w większym stopniu podatna na zmiany w otaczającej nas rzeczywistości, w tym w przestrzeni 

prawnej, funkcjonowanie innych typów zakładów z kolei jest z tej perspektywy bardziej 

ustabilizowane. Pozwala to na wyodrębnienie dwóch modeli zakładów usług publicznych: 

modelu dynamicznego i statycznego.  

 

 Rozróżnienie to może się objawiać na dwóch płaszczyznach: 

a) na płaszczyźnie normatywnej, będąc podstawą funkcjonowania danego zakładu; 

uzależnione jest to od specyfiki świadczonych przez zakład usług i realizacji w ten 

sposób określonego zadania publicznego. W przypadku zadań, których realizacja 

z punktu widzenia chociażby bezpieczeństwa państwa, musi cechować się większą 

stabilnością (np. zadania publiczne z zakresu więziennictwa), warstwa normatywna 

będzie ulegała mniejszym zmianom, niż w przypadku zadań w obszarach w większym 

stopniu uzależnionych od aktualnie pokutujących paradygmatów politycznych 

i społeczno-gospodarczych, wysokości środków publicznych przeznaczonych na 
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realizację danego typu zadania, oczekiwań społecznych w tej mierze (np. oświata 

i szkolnictwo wyższe); 

b) na płaszczyźnie sposobu świadczenia usług przez dany typ zakładu – w przypadku 

dynamicznego modelu proces świadczenia usług przez zakład jest w większym stopniu 

zdeterminowany postępem technologicznym i wraz ze zmianami w tym zakresie 

również może ulegać modyfikacjom (np. kwestia cyfryzacji, która zostanie omówiona 

na dalszym etapie rozważań). Statyczny model zakładu usług publicznych cechuje się 

mniejszym uzależnieniem od zmian technologicznych.  

 

Zmiana w płaszczyźnie normatywnej funkcjonowania zakładu usług publicznych może 

z kolei dotyczyć kilku kwestii: 

a) istnienia zakładu usług publicznych – dynamiczny model zakładu usług publicznych 

może przewidywać – w swojej skrajnej wersji – iż państwo w przypadku 

określonego zadania zrezygnuje ze swojej aktywności in genere (dojdzie w tym 

zakresie do całkowitej prywatyzacji realizacji danego zadania) lub też przynajmniej 

ze względu na pewne przeobrażenia organizacyjno-strukturalne przestanie 

wykonywać swoje zadania w tym zakresie w formie zakładu; przykładem dynamiki 

zmian może być wzmiankowane na wcześniejszym etapie rozważań zaprzestanie 

przez państwo świadczenia usług publicznych (szerzej – realizacji administracji 

świadczącej) z zakresu mieszkalnictwa czy usług turystycznych, statyczny model 

z kolei przewiduje, iż określone zadania publiczne – co do zasady – wyłączone są 

spod ewentualnej prywatyzacji i tradycyjnie będą one wykonywanie w formie 

zakładu; 

b) struktury organizacyjnej zakładu – w dynamicznym modelu zakładu usług 

publicznych struktura ta może podlegać częstszym i większym przeobrażeniom, niż 

w przypadku „statycznych” zakładów, przykładem są zmiany strukturalno-

organizacyjne w przypadku szkół wyższych; możliwe jest w tym zakresie kreowanie 

nowych organów zakładowych (np. rada uczelni), zmiana zakresu kompetencji 

istniejących organów (np. zwiększenie kompetencji rektora) czy też likwidacja 

dotychczas istniejących organów, chociażby w ramach procesu deregulacji; 

c) zakresu świadczonych przez zakład usług – dynamiczny model zakładu usług 

publicznych zakłada, iż ilość świadczonych przez zakład usług, ich charakter, może 
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podlegać zmianom w warstwie normatywnej (np. ustawodawca decyduje, 

iż określony typ uczelni wyższej traci kompetencję do nadawania stopni 

doktorskich);  

d) zmiany pozycji prawnej destynatariuszy i pracowników zakładu – dynamiczny 

model zakładu przewiduje większą dopuszczalność zmian w tym zakresie, np. 

poprzez zmniejszanie/zwiększanie zakresu przyznanej danemu zakładowi 

autonomii (w tym autonomii statutowej), zwiększenie/zmniejszenie wpływu 

destynatariuszy na funkcjonowanie zakładu, np. na treść aktów zakładowych czy 

skład organów zakładu. 

 

Przykładem zmian na płaszczyźnie sposobu świadczenia (istniejących już) usług przez 

dany typ zakładu, może być chociażby uwzględnienie postępu technologicznego w ramach 

procesu naukowo-dydaktycznego (zastosowanie platform szkoleniowych, e-learningu), 

przebiegu procesu leczenia, czy też sposobu wykonywania kary w postaci zastosowania dozoru 

elektronicznego. Wybrane aspekty w tym zakresie zostaną przeanalizowane w jednym 

z kolejnych podrozdziałów. 

 

5.2. Zakład usług publicznych a zjawisko decentralizacji administracji publicznej 

 

 Pewne wątki z tego zakresu zostały zaprezentowane w poprzednim rozdziale, przy 

okazji omawiania problematyki korporacji prawa publicznego (związków publicznoprawnych), 

pojęcia samorządu, a także relacji między tymi pojęciami a pojęciem zakładu. Za każdym 

razem w tle tych rozważań znajdowało się pojęcie decentralizacji administracji publicznej. Stąd 

też w tym momencie zostanie ono przybliżone i zestawione z problematyką funkcjonowania 

zakładów usług publicznych. Podstawowymi, prawniczymi opracowaniami w tym zakresie są 

przedwojenne monografie J. Panejki738, T. Bigo739, po wojnie zaś prace J. Starościaka740, 

T. Rabskiej741 oraz S. Fundowicza742. 

                                                           
738 J. Panejko, Geneza i podstawy (...). 
739 T. Bigo, Związki publicznoprawne (...). 
740 J. Starościak, Decentralizacja administracji, Warszawa 1960. 
741 T. Rabska, Podstawowe pojęcia organizacji (..) 
742 S. Fundowicz, R. Biskup, Decentralizacja administracji publicznej w Polsce, Lublin 2005. 
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 Pojęcie decentralizacji, jego treść, formy i granice, budzą spory w doktrynie743. 

Najogólniej ujmuje się je jako taki sposób organizacji aparatu administracyjnego, w którym 

organy niższego stopnia nie są podporządkowane organom wyższego stopnia744 lub też 

zagwarantowanej prawnie względnej samodzielności i niezależności jednych organów 

(podmiotów) administracji publicznej od innych745. Jej warunkami są wyposażenie organu 

niższego w kompetencje oraz brak hierarchicznego podporządkowania746. Decentralizacja nie 

oznacza więc pełnej niezależności; zdecentralizowany podmiot musi być samodzielny 

w wykonywaniu przekazanych mu zadań administracji publicznej, ale w granicach prawa 

i nadzoru. Klasyczny spór między J. Panejką a T. Bigo był już przywoływany przy okazji 

omawiania pojęcia samorządu, ale ma on swoje odzwierciedlenie również na płaszczyźnie 

rozważań dot. decentralizacji – poza J. Panejką pozostali autorzy uważali, iż decentralizacja 

może następować tylko na rzecz podmiotów o odrębnej od państwa osobowości prawnej747. Jak 

już było wskazywane uprzednio - podstawowymi, wyodrębnianymi formami decentralizacji 

były związki publiczno-prawne, m. in. samorząd terytorialny, zawodowy, gospodarczy, 

wyznaniowy, mniejszości, zakłady publicznoprawne748. J. Starościak wyróżniał cztery formy 

decentralizacji: przedsiębiorstwo, zakład, samorząd i zlecanie funkcji administracji 

państwowej, gdzie wspólnym kryterium wyodrębnienia była gwarantowana prawem 

(w różnym stopniu) samodzielność749. S. Fundowicz poprzez decentralizację rozumie 

rozdzielenie zadań (działań) administracyjnych na różne organizacje, którymi są osoby prawne 

prawa publicznego750. Autor ten za podmioty zdecentralizowane uznawał korporacje prawa 

publicznego, samorząd terytorialny, samorząd specjalny, zakłady publiczne, tj. m. in. Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, instytucje kultury, Bibliotekę 

Narodową i inne biblioteki, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, fundacje prawa publicznego, jak 

i podmioty autonomiczne i inne zdecentralizowane podmioty, takie jak Polski Czerwony Krzyż, 

Polski Związek Łowiecki, Polską Akademię Nauk751. P. Radziewicz z kolei przyjmuje, 

iż przedmiotem decentralizacji jest władztwo publiczne; decentralizacja jest prawnym 

sposobem organizacji wykonywania władztwa publicznego, cechą charakterystyczną sposobu 

organizacji władztwa publicznego (organizacji przedmiotu decentralizacji) jest samodzielność 

                                                           
743 M. Stahl, Rozdział I. Zagadnienia ogólne (...), s. 84. 
744 M. Wierzbowski, A. Wiktorowska [w:] M. Wierzbowski (red.) Prawo administracyjne (...), s. 85 i n. 
745 J. Zimmermann, Prawo administracyjne (...), s. 231. 
746 T. Rabska, Podstawowe pojęcia organizacji (...), s. 313-328. 
747 W. L. Jaworski, Nauka prawa administracyjnego. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1924, s. 138. 
748 T. Bigo, Związki publiczno-prawne, s. 51-119. 
749 J. Starościak, Decentralizacja administracji (...).  
750 S. Fundowicz, R. Biskup, Decentralizacja administracji (...), s. 29. 
751 M. Stahl, Rozdział I. Zagadnienia ogólne (...), s. 85-86. 
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prawna przysługująca podmiotom prawnym przy realizowaniu ich obowiązków i uprawnień752. 

W związku z powyższym, posiadanie zadań publicznych o charakterze niewładczym nie jest 

warunkiem koniecznym decentralizacji, nie stanowi elementu definiującego jej pojęcie prawne, 

tym warunkiem nie jest również osobowość prawna – fakt dysponowania podmiotowością 

prawną na gruncie prawa cywilnego stanowi konsekwencję innych założeń normatywnych niż 

sama decentralizacja. Wykonywanie funkcji świadczących przez podmioty administracji 

publicznej nie wymaga konstrukcji decentralizacji, istnieje wiele instytucji prawnych, 

pozwalających na dostarczanie dóbr przez administrację publiczną – przedsiębiorstwa 

użyteczności publicznej, zakłady budżetowe, spółki, fundacje, inne organizacje pożytku 

publicznego753. M. Stahl poddała to stanowisko częściowej krytyce podnosząc, że wnioski te 

są dyskusyjne, wymienione podmioty mają bardzo zróżnicowany charakter, niektóre nie mają 

osobowości prawnej, np. fundacje prawa publicznego należą do tradycyjnych form 

decentralizacji, a wielu autorów do tych form zaliczało i nadal zalicza także przedsiębiorstwa 

państwowe754. J. Boć – podkreślając, iż „decentralizacja jest zjawiskiem ciągłym o zmiennym 

nasileniu”755 – wyróżnia w obecnym układzie organizacyjnym państwa podmioty 

zdecentralizowane (jednostki samorządu terytorialnego) i inne zdecentralizowane podmioty 

pełniące funkcje z zakresu administracji publicznej, np. przedsiębiorstwa państwowe, 

komunalne, prywatne (jeśli pełni funkcje z zakresu administracji publicznej), zakład 

administracyjny (państwowy, niepaństwowy, samorządowy), samorząd zawodowy i inny, 

społeczny podmiot organizacyjny (nazwa zbiorcza, obejmująca różne jednostki organizacyjne, 

niemające charakteru państwowego i charakteru prywatnego)756. 

 

 Powyższe rozważania pozwalają na wyodrębnienie dwóch tendencji w opisywaniu 

pojęcia decentralizacji. Pierwsza z nich wpisuje się w strukturalno-organizacyjne podejście do 

opisywania administracji publicznej i prawa administracyjnego, dlatego też uwypukla kwestie 

podmiotowe, tj. skupia się na analizie, tego, które podmioty administrujące są przykładem 

zjawiska decentralizacji administracji publicznej. Druga tendencja akcentuje aspekt materialny 

– podkreśla, iż decentralizacja jest relacją, stosunkiem, zapewniającym względną 

                                                           
752 P. Radziewicz, Decentralizacja jako prawna forma organizacji władztwa publicznego, „Kwartalnik Prawa 

Publicznego” 2005/4, s. 27. 
753Ibidem, s. 31-36.  
754 M. Stahl, Rozdział I. Zagadnienia ogólne (...) s. 86, zob. T. Rabska, Podstawowe pojęcia organizacji (...), 

s. 313. 
755 J. Boć [w:] J. Boć, Administracja publiczna (...), s. 186 i n. 
756Ibidem, s. 187 i n. 
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samodzielność wykonywania zadań, ograniczoną przepisami prawa, w szczególności 

ustanawiającymi ramy nadzoru. 

 

 Przyjąć należy, iż decentralizacja to powierzenie wykonywania kompetencji do 

wykonywania zadań publicznych podmiotom niepozostającym w relacji hierarchicznego 

podporządkowania z podmiotem, który ww. kompetencje scedował; istotą zjawiska 

decentralizacji jest właśnie stosunek, relacja, łącząca państwo (organy administracji publicznej) 

i podmiot, któremu przekazano kompetencję do realizacji określonych zadań publicznych 

(podmiot zdecentralizowany); relacja ta obejmuje zagwarantowaną prawnie, względną 

samodzielność i niezależność podmiotu zdecentralizowanego w wykonywaniu zadań, 

ograniczoną przez przepisy prawa, w szczególności dotyczące nadzoru. Jakkolwiek jest to 

dyskusja stricte teoretycznoprawna, to decentralizacji nie podlega władztwo publiczne (jak 

wskazuje P. Radziewicz), lecz kompetencja do wykonywania zadań publicznych. Zważyć 

należy, iż nie każdy podmiot wykonujący zadania publiczne w ramach zjawiska decentralizacji, 

będzie w ogóle dysponował władztwem publicznym lub też będzie nim dysponował w znacznie 

mniejszym stopniu, niż inne podmioty. Władztwo publiczne będzie więc cechą przysługującą 

(w większym lub mniejszym natężeniu) podmiotom, wykonującym zdecentralizowane 

kompetencje z zakresu administracji publicznej, nie jest zaś przedmiotem decentralizacji757. 

Podzielić jednak należy uwagi P. Radziewicza, zgodnie z którymi posiadanie zadań 

publicznych o charakterze niewładczym (jakkolwiek z punktu widzenia językowego jest to 

niefortunne wyrażenie, gdyż zadania można realizować/wykonywać, nie zaś „posiadać”) ani 

przysługiwanie osobowości prawnej z zakresu prawa cywilnego, nie są determinantami 

prawnymi pojęcia decentralizacji. 

 

 Odnośnie do konstatacji, iż wykonywanie funkcji świadczących przez podmioty 

administracji publicznej nie wymaga konstrukcji decentralizacji – zdanie to również należy 

podzielić, uszczegółowiając je w ten sposób, iż niekoniecznie powierzenie wykonywania zadań 

publicznych podmiotom administrującym, będzie się wiązało ze scedowaniem kompetencji 

w ramach zjawiska decentralizacji. Aby do tego doszło muszą zostać zachowane 

ww. materialne determinanty istnienia decentralizacji, tj. braku hierarchicznego 

                                                           
757 Ujęcie to nawiązuje do przedstawionego przez I. Niżnik-Dobosz rozumienia pojęcia władztwa 

administracyjnego, jako „tkwiącego w kompetencji”. 
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podporządkowania podmiotu, któremu powierzono określone kompetencje, plus jego względna 

samodzielność i niezależność w wykonywaniu zadań publicznych. W innym wypadku 

będziemy mieli do czynienia wyłącznie ze zmianą formy organizacyjno-prawnej realizacji 

zadań publicznych w określonym obszarze lub wyłącznie dekoncentracją. 

 

 Przenosząc te rozważania na grunt problematyki zakładów – konieczne w tym zakresie 

jako kluczowej, jest przedstawienie przywołanej koncepcji J. Starościaka, tj. zakładu jako 

jednej z czterech form decentralizacji. Autor ten (stosując paralelę z problematyką 

przedsiębiorstwa) wskazywał, iż sens tej formy decentralizacji sprowadza się do tego, iż ustawą 

lub aktem prawnym przewidzianym przez ustawę wydzielona zostaje trwale część majątku 

narodowego i oddana we względnie samodzielny zarząd utworzonym w tym celu organom758. 

Zdecentralizowanie administracji polega w tym wypadku na tym, iż z chwilą, gdy organ 

administracyjny powołał zakład lub przedsiębiorstwo, o wzajemnym układzie stosunków 

między organem powołującym a organem powołanego zakładu lub przedsiębiorstwa nie 

decyduje już organ powołujący, lecz sama ustawa, wyposażając organy nowo powołanej 

jednostki w pewien stopień prawnej samodzielności wobec organów kreujących i zastrzegając 

na rzecz organów powoływanej instytucji szereg kompetencji, których nie może już wykonać 

organ kreujący; organ kreujący jest skrępowany przepisami ustaw w budowaniu statutu, 

a w szczególności w budowaniu zrębów stosunków prawnych między sobą, a organami 

przedsiębiorstwa czy zakładu. Skrępowanie to dotyczy m.in. podstawowej sprawy zasięgu 

nadzoru organu kreującego nad organami przedsiębiorstwa lub zakładu i jest ono jednym 

z elementów, na których opiera się samodzielność organów tych instytucji. W przypadku 

zakładu pierwszorzędne znaczenie ma wyposażenie go w prawo nawiązywania stosunków 

administracyjnoprawnych między organami zakładu, a jego użytkownikami, w zakresie 

podstawowej działalności zakładu759. 

 

 Koncepcja ta rzecz jasna nie straciła na aktualności, aczkolwiek wymaga pewnego 

doprecyzowania. Zgodzić się należy, iż organ administracji publicznej kreując zakład, oddaje 

do jego dyspozycji określone środki materialne, pozwala mu na (samodzielne – tego wyrażenia 

w tezie J. Starościaka zabrakło, a w większym stopniu uwypukla ono sens jego wypowiedzi) 

                                                           
758 J. Starościak, Decentralizacja administracji (...), s. 48. 
759Ibidem, s. 48-49. 
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wchodzenie w specyficzne relacje z użytkownikami zakładu, przede wszystkim zaś ceduje 

określone, przysługujące do tej pory organowi kompetencje z zakresu administracji publicznej, 

pozbawiając się prawa do realizacji zadań w tym obszarze. Jak zostało wskazane – zakład 

wyposażony jest w tym zakresie we względną samodzielność i niezależność, natomiast po 

stronie organu administracji publicznej pozostaje „jedynie” kompetencje nadzorcze. Jednakże 

zwrócić należy uwagę na okoliczność przywołaną przy okazji omawianiu stanowiska 

P. Radziewicza odnośnie do kwestii decentralizacji administracji publicznej – w sytuacji, 

w której państwo zdecyduje się wykonywać określone zadania publiczne w formie zakładu, nie 

zapewniając jednocześnie jego względnej niezależności i samodzielności w ich realizacji, 

ewentualnie analizując od drugiej strony – pozostawiając element silnego uzależnienia 

w zakresie kompetencji osobowych, jak i związanych z kształtowaniem struktury zakładu, 

z organem administracji publicznej, mimo scedowania kompetencji nie mamy do czynienia 

z jednoczesną decentralizacją. Kwestia ta była już marginalnie poruszana na poprzednim etapie 

rozważań – istnieją zakłady typu wojskowe uczelnie wyższe, resortowe szpitale, placówki 

edukacyjne prowadzone przy ambasadach (a więc strukturalnie powiązane z Ministerstwem 

Spraw Zagranicznych), wreszcie – zakłady karne, zakłady poprawcze, izby wytrzeźwień,  gdzie 

element więzi organizacyjno-osobowych z podmiotem tworzącym zakład jest na tyle silny, 

iż nie sposób mówić o istnieniu decentralizacji (tym bardziej, skoro zakłady te są bezpośrednio 

prowadzone przez podmioty pozostające w hierarchicznym układzie scentralizowanym). 

Utworzenie zakładu usług publicznych nie zawsze będzie się wiązało jednocześnie 

z decentralizacją zadań z zakresu administracji publicznej. 

  

 W kontekście prób wpisania zakładów w zjawisko decentralizacji warto również 

przedstawić szerzej zasygnalizowane w pierwszym rozdziale stanowisko J. Filipka, zgodnie 

z którym co do zasady nie można mówić o samodzielności i niezależności zakładów 

publicznych; tylko jako wyjątek od zasady ustawa może osłabiać zależność, jaka jest tu 

generalnie przyjmowana, a w szczególności może dla niektórych kategorii zakładów 

wprowadzać ich samodzielność i niezależność w pewnych zakresach albo generalnie uznawać 

ich samodzielność i niezależność przy dopuszczaniu względem nich odpowiednio rozległych 

form nadzoru760. Zakłady, których zakres działania – wykonywany według zasad wiedzy 

fachowej i doświadczenia – jest szeroki, mają większe możliwości faktycznego rozwijania 

samodzielnej i niezależnej działalności, podczas gdy zakłady, których zakres działania - 

                                                           
760 J. Filipek, Prawo administracyjne (...), s. 171. 
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wykonywany według zasad wiedzy fachowej i doświadczenia – jest wąski, mają małe 

możliwości faktyczne rozwijania samodzielnej i niezależnej działalności.  Rozstrzygające 

jednak znaczenie ma określenie w ramach porządku prawnego nadzoru, jaki ma być 

wykonywany przez podmiot, w obrębie którego zakład jest powołany i ma działać761. Cytując 

obszerniejszy fragment „Węziej lub szerzej zakreślona ich (tj. zakładów – przyp. aut.) 

decentralizacja jest możliwa dopiero w ramach, w których zakłady administracyjne wchodzą 

w stosunki zależności zakładowej z osobami będącymi ich użytkownikami, ale również 

i w tych ramach ich decentralizacja nie może przełamywać konsekwencji przepisów prawnych, 

które określają ich powstanie, przekształcenie lub likwidację (...) Obok zakładów 

podporządkowanych organom nadzoru według zasad hierarchicznej zależności, takich jak np. 

więzienia, domy poprawcze, izby wytrzeźwień, możemy wymienić zakłady, które w węższym 

lub szerszym zakresie działają na zasadach samodzielności i niezależności, np. środki przekazu, 

resortowe instytucje naukowo-badawcze itp. Nie odnosi się przy tym decentralizacja do 

poszczególnych form lub środków działania zakładu administracyjnego. Lecz mamy z nią do 

czynienia wtedy, gdy zakład w całej swojej działalności ma realizować postawione mu cele na 

zasadach samodzielności i niezależności. Skoro za punkt wyjścia należy uznać scentralizowaną 

zależność zakładu administracyjnego, każdy przejaw jego decentralizacji musi też wynikać 

dostatecznie wyraźnie z przepisów ustawowych”762. 

 

 Myśl ta jest egzemplifikacją postawionej powyżej tezy o niemożności stawiania znaku 

równości między zakładem a decentralizacją. Istnienie zakładu zawsze obwarowane jest 

równoległym istnieniem zależności między nim, a podmiotem go tworzącym. To względna 

niezależność i samodzielność jest wyjątkiem, wprowadzanym przez prawo pozytywne, 

podobnie jak zakreślenie w mniejszym lub szerszym stopniu ram nadzoru nad działalnością 

zakładową; to, czy dany typ zakładu jest przykładem istnienia zjawiska decentralizacji 

administracji publicznej, uzależnione jest od tego, na ile ustawodawca dopuści do „rozluźnienia 

więzów” (strukturalnych, osobowych) z podmiotem administracji publicznej, który ceduje doń 

swoje kompetencje, a także jak ściśle zostanie dookreślony nadzór nad funkcjonowaniem 

zakładu i jego intensywność. Odwracanie tej perspektywy zdaje się być błędem. 

                                                           
761Ibidem, s. 172. 
762Ibidem, s. 171-172, stanowisko to przywołuje też S. Fundowicz, Decentralizacja administracji (...), s. 46. 
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5.3. Władztwo zakładowe jako istota relacji zakładowej – zmiana funkcjonującego 

paradygmatu 

 

 Problematyka władztwa administracyjnego, w szczególności władztwa zakładowego, 

została wycinkowo – z perspektywy ustaleń doktryny w tej mierze – przedstawiona w rozdziale 

pierwszym, z konieczności zachowania ciągłości wywodu samo pojęcie władztwa 

zakładowego było używane wielokrotnie przy okazji dalszych rozważań. Kilkukrotnie 

sygnalizowano, iż klasyczne pojmowanie tej instytucji, nie oddaje już rzeczywistości, stąd też 

konieczna jest modyfikacja rozumienia tego pojęcia. Władztwo zakładowe nie przynależy już 

do klasycznie rozumianych „szczególnych stosunków władczych”, stosunki zakładowe nie są 

stosunkami wewnętrznymi, gdyż nie jest obecnie rozumiane jako luźna relacja, w zasadzie 

niezdeterminowana prawnie, a zakład nie posiada (aż tak) dużej swobody w stosowaniu 

przymusu administracyjnego wobec destynatariuszy; a dla powstania obowiązku prawnego, 

a więc ingerencji w prawa i wolności, konieczne jest istnienie podstawy ustawowej. 

 

W najnowszej nauce prawa administracyjnego przez władztwo administracyjne rozumie 

się „zawężone z uwagi na kryterium podmiotowe władztwo państwowe (publiczne), 

przysługujące niepodzielnie państwu jako organizacji, a wynikające z władzy państwowej 

(publicznej), sprawdzające się do zakresu mocy normatywnie wyznaczonych atrybutów, 

w jakie jest wyposażona administracja publiczna, przejawiające się zaś (jest to istota władztwa 

administracyjnego) w ustalaniu (pośrednim i bezpośrednim) sfery praw i obowiązków 

podmiotów znajdujących się poza jej organizacją (w sensie ścisłym) bądź też jej organizacją 

(w sensie szerokim)763. Władztwo administracyjne jest immanentną cechą administracji 

publicznej oraz prawa administracyjnego, które w każdym wymiarze stanowi transpozycję 

władztwa między podmiotami administracji, pojawia się we wszelkich działaniach 

administracyjnych, podejmowanych w celu organizowania i sterowania życiem społecznym764. 

 

                                                           
763 M. Krawczyk, Podstawy władztwa administracyjnego (...), s. 104-105., zob. też na ten temat: idem, Istota 

władztwa administracyjnego a obszar wolności jednostki [w:] J. Zimmermann (red.), Wolność w prawie 

administracyjnym, Warszawa 2017, s. 97-120, idem, Nadużycie władztwa administracyjnego, „Państwo i Prawo” 

10/2018, s. 80. 
764 M. Krawczyk, Podstawy władztwa administracyjnego (...), s. 375. 
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 Jakkolwiek w nauce wskazuje się, że kompleks wzajemnych oddziaływań zakładu 

i użytkownika może być nazwany „władztwem zakładowym”, „zależnością zakładową”, 

„stosunkami zakładowymi”, „władzą dyscyplinarną” itp.765, o tyle jednak przy opisywaniu 

wzajemnych relacji między użytkownikiem a zakładem należy zachowywać większą spójność 

terminologiczną. 

 

W nauce prawa administracyjnego można spotkać wiele definicji pojęcia władztwa 

zakładowego, co było już przedmiotem analizy w rozdziale pierwszym. W tym miejscu – jako 

asumpt do dalszych rozważań766 – wskazać należy definicję J. Starościaka, zgodnie z którą 

władztwo zakładowe to „uprawnienie do jednostronnego kształtowania stosunków prawnych 

(a więc stosunków zakładowych – przyp. aut.) przez akty o charakterze ogólnym (regulaminy) 

i indywidualnym (polecenia) kierowane do użytkowników zakładu”767. Tego typu ujęcie 

pozwalało to na wyróżnienie władztwa zakładowego pełnego, które obejmowało stanowienie 

norm generalnych i indywidualnych oraz władztwa ograniczonego w ramach którego można 

było tworzyć akty niższego rzędu, niż statuty i regulaminy zakładowe768. Władztwo to może 

być odnoszone jednak tylko i wyłącznie do użytkowników zakładu, co odróżnia je od 

klasycznego imperium, które organy zakładowe mogą realizować z wyraźnej delegacji władzy 

państwowej, co wymaga jednak zawsze istnienia innej podstawy prawnej, niż postanowienie 

statutu lub regulaminu769. 

 

Jak zostało wskazane powyżej, władztwo zakładowe jest uprawnieniem do 

jednostronnego kształtowania stosunków zakładowych, jest to więc – używając plastycznego 

sformułowania – „wypełniacz treści” stosunków zakładowych. Niezależnie więc od tego, czy 

mówimy o stosunku zakładowym o charakterze administracyjnoprawnym, czy też 

cywilnoprawnym (brak jest podstaw do wyłączania cywilnoprawnej podstawy więzi łączących 

zakład z jego destynatariuszem z zakresu pojęcia stosunków zakładowych), jest on 

determinowany przez władztwo zakładowe; oczywiście stopień tej determinacji jest wyższy 

w przypadku stosunku administracyjnoprawnego, niż cywilnoprawnego. „Zależność 

                                                           
765 E. Ochendowski, Organy administracji niezespolonej (...), s. 342. 
766 Definicja ta zostanie rozwinięta i pogłębiona na dalszym etapie rozważań. 
767 J. Starościak, Prawo administracyjne (...), s. 175-176. 
768 E. Ochendowski, Zakład administracyjny (...), s. 178, Z. Czarnik, J. Posłuszny, Rozdział VII. Zakład publiczny 

(...), s. 468. 
769 Z. Czarnik, J. Posłuszny, Rozdział VII. Zakład publiczny (...) s. 468, E. Ochendowski, Zakład administracyjny 

(...), s. 179. zob. też uchwała SN z 18.12.1992 r., III AZP 30/92, OSN 1993, Nr 7-8, poz. 122. 
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zakładowa”, jak już było podnoszone, jest „odbiciem” władztwa zakładowego, tj. spojrzeniem 

na stosunek prawny łączący zakład z użytkownikiem, z perspektywy tego drugiego. „Relacja 

zakładowa” z kolei winna być traktowana jako pojęcie zbiorcze, opisujące całokształt 

wzajemnych oddziaływań i powiązań między zakładem i destynatariuszem, na którą składają 

się stosunki prawne (administracyjnoprawne i cywilnoprawne), działania faktyczne organów 

zakładowych, luźniej dookreślone przez wewnętrzne przepisy zakładowe, analizowana 

z perspektywy nie tylko nauki prawa administracyjnego, ale również nauki administracji, nauki 

zarządzania czy też socjologii prawa.  

  

 Zakład działając poprzez swoje organy może wymuszać na użytkownikach określony 

sposób postępowania, poprzez realizację przyjętych przez zakład reguł, dlatego też dla 

scharakteryzowania treści władztwa zakładowego istotne staje się określenie zakresu 

przymusu, który może zostać zastosowany przez organy zakładowe770. Z. Czarnik 

i J. Posłuszny wskazują, iż mimo różnorodności podmiotów kreujących zakłady (podmioty 

stricte państwowe, podmioty tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, publiczne 

i prywatne osoby prawne), władztwo zakładowe, w szczególności przymus771, zawsze ma 

charakter państwowy, gdyż w nowoczesnych porządkach prawnych tylko państwo jest 

uprawnione do użycia siły fizycznej lub moralnej w celu wywarcia wpływu na wolny wybór772. 

Uwaga ta jest niezwykle cenna i należy ją podzielić. Państwo decydując się na utworzenie 

zakładu wyposaża je jednocześnie we władztwo zakładowe, ewentualnie - powierzając innemu 

podmiotowi administrującemu kompetencję do wykonywania określonych zadań publicznych, 

które to zadania mogą być realizowane w formie zakładu, jednocześnie kreuje w takim 

wypadku kompetencje do jednostronnego kształtowania sytuacji prawnej destynatariuszy 

zakładu (co jest w myśl wszystkich przywołanych do tej pory definicji istotą władztwa 

zakładowego), zawsze w takim wypadku będzie to pochodna aktu kreacyjnego państwa. Stąd 

też prowadzenie przez podmiot o rodowodzie nie-państwowym zakładu usług publicznych 

wiąże się z posiadaniem przez tenże podmiot uprawnień władczych, jednakże władztwo to nie 

ma charakteru samoistnego, nie jest oderwane do uprawnień państwa, jego istnienie zawsze 

wynika z uprzedniego aktu organów władzy państwowej. Zgodzić się więc należy 

                                                           
770 Tak. Z. Czarnik, J. Posłuszny, Rozdział VII. Zakład publiczny (...), s. 486. 
771 Przymus administracyjny należy traktować jako część przymusu państwowego i jest to „uprawnienie 

administracji do realizowania swoich zarządzeń własnymi środkami”, vide J. Jendrośka, Polskie postępowanie 

administracyjne, Kolonia Limited 2001, s. 133. 
772 Z. Czarnik, J. Posłuszny, Rozdział VII. Zakład publiczny (...), s. 487. 
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z twierdzeniami, iż niezależnie od formy organizacyjnej zakładu, władztwo administracyjne 

zawsze jest bezpośrednią konsekwencją rozwiązań przewidzianych przez ustawodawcę; 

wymóg ustawowego określenia zakresu władztwa przekazanego zakładowi jest jedną 

z konstytucyjnych gwarancji kształtowania praw i obowiązków podmiotów podlegających 

temu władztwu773. W ramach pojęcia władztwa forma organizacyjna zakładu jest bez 

znaczenia, gdyż prawo administracyjne nie rozróżnia stopni władztwa w zależności od rodzaju 

zdolności prawnej; w tym prawie tradycyjnie przyjmuje się podmiotowość 

administracyjnoprawną osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

niemających osobowości prawnej774. 

  

 Treścią władztwa zakładowego jest uprawnienie organów zakładu do realizowania 

własnych zarządzeń, zmierzających do osiągania celów zakładu przy zastosowaniu przymusu 

administracyjnego775; przymus administracyjny ma co do zasady trzy formy, tj. egzekucja, kara 

administracyjna i przymus policyjny776 Zgodzić się należy ze stwierdzeniem, iż widoczna jest 

zbieżność między pojęciami władztwa administracyjnego i władztwa zakładowego, jednakże 

zakresowo nie są to pojęcia równoważne, gdyż odmienna jest pozycja ustrojowa administracji 

i zakładu777. Państwo, działające przez wyspecjalizowane organy, wykonuje zadania publiczne 

w sposób bezpośredni, inne podmioty administrujące działają w sposób pośredni. Implikuje to 

twierdzenie, iż władztwo administracyjne jest autonomiczne i nie podlega kontroli państwa, 

państwo właśnie, jako podmiot mogący stosować przymus, jest dysponentem środków, które 

wybiera dla osiągnięcia swojego celu, w przypadku pośredniej realizacji zadań zaś państwo 

zawsze kontroluje sposób działania podmiotów administrujących – również w aspekcie 

korzystania ze środków przymusu administracyjnego778. 

 

 Różnica w przypadku władztwa zakładowego objawia się w rozdzieleniu uprawnienia 

do jednostronnego kształtowania sytuacji prawnej destynatariuszy od stosowania przymusu 

administracyjnego jako gwarancji określonego przez zakład zachowania, na co słusznie 

                                                           
773 Ibidem, s. 478, zob. M. Jabłoński, Społeczeństwo obywatelskie – dylematy konstytucyjnoprawne, 

[w:] M. Baranowski (red.), Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, Wrocław 2009, s. 23 i n. 
774 Zob. też. A. Zieliński, Podmiotowość prawna w: Ius et lex. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Kabata, 

Olsztyn 2004, s. 425. 
775Ibidem, s. 488.  
776Ibidem, zob. też. A. Peretiatkowicz, Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego, Poznań 1946, s. 43 i n., 

J. S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego (...), s. 211-216. 
777Ibidem. 
778Ibidem. 
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zwracają uwagę Z. Czarnik i J. Posłuszny779. W przypadku władztwa administracyjnego 

całokształt tych środków skupia państwo, które może zdeterminować treść wzajemnych praw 

i obowiązków (poprzez nakazanie określonego zachowania), a także zmusić w drodze 

egzekucji do realizacji ww. obowiązku. W przypadku zakładu jego organy mogą wyznaczyć 

normę określonego zachowania, ale mają ograniczoną możliwość zastosowania przymusu; 

organy zakładowe nie są organami egzekucyjnymi, wyjątkiem w tym zakresie jest rzecz jasna 

przymus policyjny i władza dyscyplinarna780. 

 

 Odnośnie do podmiotów i przedmiotu stosunków zakładowych – kwestie podmiotowe, 

tj. definicje organu administracji publicznej, podmiotów administrujących, omówienie 

problematyki organów zakładowych, były przedmiotem rozważań w rozdziałach drugim 

i trzecim. Dlatego też w tym miejscu skupić się należy wyłącznie na przedstawieniu kilku, 

istotnych zagadnień. Mianowicie – stosunek zakładowy obejmuje dwie strony, tj. zakład oraz 

jego destynatariuszy. Kategoria podmiotów stosunków zakładowych jest rozmaita, co wynika 

z szerzej przedstawionej na poprzednich etapach rozważań mozaiki podmiotów 

administrujących, które mogą realizować zadania publiczne w formie zakładu. Zakład ma więc 

zdolność administracyjnoprawną (zakładową) bez względu na prawną formę działania i sposób 

przekazania zadań z zakresu administracji781, która jest wycinkiem podmiotowości 

administracyjnoprawnej, tj. zdolności do występowania w stosunkach 

administracyjnoprawnych, w tym możliwości nabywania praw i obowiązków wynikających 

z materialnego prawa administracyjnego w postępowaniu przed organami administracji 

publicznej. 

  

 Istotne jest również w tym zakresie zwrócenie uwagi na zależności między pojęciem 

podmiotowości administracyjnoprawnej i podmiotowości prawnej in genere. Zgodzić się 

należy ze stanowiskiem, iż między tymi kategoriami nie występują proste zależności782. 

W przypadku zakładów będących jednocześnie osobami prawnymi, ten związek jest 

klarowany, tj. podmiotowość administracyjnoprawna jest częścią ogólnej podmiotowości 

                                                           
779Ibidem, s. 489. 
780Ibidem. 
781 Co do samorządowych zakładów administracyjnych – zob. wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 7.2.1995 r., SA/Rz 

90/94 wraz z glosą Z. Leońskiego, OSP 1996, Nr 1, poz. 19, zob. Z. Czarnik, J. Posłuszny, Rozdział VII. Zakład 

publiczny, s. 477. 
782 Z. Czarnik, J. Posłuszny, Rozdział VII. Zakład publiczny (...), s. 477. 
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prawnej, przy czym nie istnieje zjawisko wzajemnego warunkowania się obu tych zdolności, 

zdolność administracyjnoprawna nie znajduje podstawy w zdolności prawnej, istniejąca relacja 

sprowadza się do stwierdzenia ich równoczesności istnienia783. Co do sposobu reprezentacji 

zakładu – również w tym wypadku sięganie przez analogię do art. 38 k.c. jest kontrowersyjne; 

organ osoby prawnej działa za osobę, organ administracji zaś nie działa w imieniu państwa, 

tylko jest tym państwem, zwłaszcza gdy realizuje przysługujące organowi władztwo784, dlatego 

też zaaprobować należy definicję Z. Czarnika i J. Posłusznego, zgodnie z którą organ zakładu 

publicznego to „osoba lub grupa osób wchodzących w strukturę organizacyjną zakładu, 

wyposażona przez normę prawną w kompetencje do działania, które prawo traktuje jako 

działanie samego zakładu, a niekiedy działanie administracji publicznej”785. 

 

 Co do użytkowników zakładu – są nimi rzecz jasna osoby fizyczne, których status 

prawny jest określany poprzez przepisy prawa cywilnego, przede wszystkim przez kategorie 

zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych. Zgodzić się należy ze stanowiskiem, 

iż w zasadzie nieograniczoną zdolność do korzystania z usług zakładu mają osoby pełnoletnie, 

a w przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub niemających tej 

zdolności, przynależność jest uzależniona od działania osób trzecich – ich status jako 

użytkowników zakładu jest kształtowany przez działanie osób reprezentujących ich interesy786. 

Wskazać należy, iż chociażby w przypadku powstania prawa lub obowiązku z mocy ustawy, 

może być ono oderwane od zdolności do czynności prawnych (np. w przypadku obowiązku 

szkolnego), jednakże zawsze w takim przypadku powstanie stosunku zakładowego będzie 

wiązać się z działaniem osól trzecich, np. występowaniem przedstawiciela ustawowego 

w imieniu zainteresowanego lub w niektórych przypadkach ze zgodą sądu787. 

 

 W tym miejscu konieczne jest jeszcze przedstawienie statusu osób trzecich, będących 

w gestii zakładu usług publicznych – w tym kontekście wskazuje się na kwestię tzw. policji 

zakładowej, tj. możliwości użycia bezpośredniego przymusu administracyjnego w stosunku do 

osób trzecich, celem odparcia i usunięcia wszystkiego, co zagraża bezpieczeństwu zakładu788. 

                                                           
783Ibidem. 
784Ibidem, s. 479. 
785Ibidem. 
786Ibidem, s. 482. 
787 W sytuacjach, w których nawiązanie stosunku zakładowego wiąże się z ograniczeniem wolności obywatelskich, 

zob. ibidem. 
788 Zob. ibidem, s. 484, S. Kasznica, Polskie prawo administracyjne (...), s. 84. 
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Możliwość stosowania tego rodzaju środków miała wynikać z ogólnej kompetencji zakładu do 

określania reguł postępowania tworzących warunki dla wypełniania zadań zakładu; założenie 

to opierało się na tezie, iż władztwo zakładowe niesie ze sobą część przymusu państwowego, 

co uprawniania organy zakładu do korzystania z niego zawsze, gdy uznają one, iż zachodzi ku 

temu potrzeba. Zakład nie musi poszukiwać specjalnej podstawy dla podejmowanych działań 

w ramach policji zakładowej, gdyż podstawa ta wynika z istoty zakładu i konkretyzuje się 

w przywołanej wyżej ogólnej kompetencji do normowania wszelkich spraw związanych z jego 

funkcjonowaniem789. Tezy te są nie do zaakceptowania z punktu widzenia konstytucyjnego 

systemu źródeł prawa – w sferze zewnętrznej administracja publiczna może działać wyłącznie 

na podstawie ustawy, w funkcjonowaniu zakładu nie może być więc innych podstaw działania, 

jeśli ich skutkiem ma być nałożenie na podmiot nakazów lub zakazów, w szczególności musi 

znajdować to odzwierciedlenie w przypadku podejmowania działań wobec osób trzecich, 

których nie łączy z zakładem stosunek zakładowy. Dlatego też zgodzić się należy z refleksjami 

Z. Czarnika i J. Posłusznego, iż przyjęcie w porządku prawnym wymogu ustawowej podstawy 

dla działania administracji każe traktować policję zakładową jako jeden z elementów władztwa 

zakładowego, mającego tego typu podstawę prawną790. 

 

 Co do przedmiotu stosunku zakładowego – wskazuje się, że skoro stosunek zakładowy 

jest swoistym typem stosunku administracyjnoprawnego, to jego przedmiot obejmuje „prawem 

określone zachowania organów zakładu publicznego, zmierzające do jednostronnego 

ukształtowania sytuacji prawnej użytkownika zakładu, w związku z korzystaniem przez niego 

ze świadczeń objętych jego celami”791; przedmiot stosunku zakładowego to „wyznaczone przez 

przepisy prawa działanie zakładu, stanowiące istotę świadczeń zakładowych, które mieszczą 

się w zakresie działań państwa, mające na celu realizację gwarantowanych przez państwo 

świadczeń o charakterze niematerialnym, podejmowane ze względu na zachowanie się 

użytkownika, zmierzające do zadośćuczynienia prawem przyznanemu uprawnieniu w ramach 

interesu publicznego”792. Zgodzić się więc należy, że przedmiot stosunku zakładowego 

wyznacza relacja między zakładem a użytkownikiem, w której użytkownik może domagać się 

od zakładu spełnienia świadczenia, wynikającego z prawa materialnego, a zakład w ramach 

prawem określonych celów ma kompetencję do władczego ukształtowania pozycji prawnej 

                                                           
789 Zob. Z. Czarnik, J. Posłuszny, Rozdział VII. Zakład publiczny (...), s. 485. 
790Ibidem. 
791Ibidem, s. 491. 
792Ibidem, s. 492. 
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użytkownika ze względu na jego żądanie, z kolei wzajemne prawa i obowiązki, które powstają 

w ramach ww. relacji, to treść stosunku zakładowego793. 

 

 Co do powyższych kwestii, to poczynić należy jednak kilka zastrzeżeń. Po pierwsze – 

użyte przez Z. Czarnika i J. Posłusznego słowo „relacja”, mające opisywać przedmiot stosunku 

zakładowego może być mylące zważywszy na przyjęte w niniejszej rozprawie założenie 

terminologiczne, iż „relacja zakładowa” to całokształt wzajemnych oddziaływań i powiązań 

między zakładem a użytkownikiem (w tym również te niezdeterminowane stricte prawnie), 

dlatego też z tej perspektywy lepszym określeniem, opisującym przedmiot stosunku 

zakładowego, jest „więź” między zakładem a jego użytkownikiem. Po drugie – jak już było 

wielokrotnie wskazywane, stosunek zakładowy może mieć również charakter cywilnoprawny. 

Dlatego też powyższe rozważania należy uzupełnić o wskazanie, że przedmiot stosunku 

zakładowego to nie tylko zdeterminowane prawnie zachowania organów zakładowych, które 

zmierzają do jednostronnego ukształtowania sytuacji prawnej destynatariusza, w związku 

z korzystaniem przez niego ze świadczeń zakładowych, ale też określone prawem sytuacje, 

w których organ zakładu jest uprawniony (lub zobligowany) do ukształtowania wzajemnych 

praw i obowiązków poprzez zawarcie umowy cywilnoprawnej. W tym wypadku również 

istnieje więź między zakładem a destynatariuszem, w ramach której użytkownik może domagać 

się od zakładu spełnienia świadczenia, lecz może to zrobić na drodze cywilnoprawnej, 

natomiast możliwość władczego ukształtowania pozycji prawnej destynatariusza przez organy 

zakładowe jest (przynajmniej pozornie) zredukowana, ze względu na zastosowanie formy 

umowy cywilnoprawnej. „Pozór” braku władczości w tym wypadku był już analizowany 

w rozdziale trzecim; wynika on z tego, że umowy zakładowe mają co do zasady charakter 

adhezyjny. 

 

 Konstatacja ta pozwala na płynne przejście do przybliżenia problematyki władztwa 

zakładowego właśnie w ramach cywilnoprawnego stosunku zakładowego. W nauce wskazuje 

się, że „administracja – również wtedy, gdy np. zawiera umowę lub wypłaca odszkodowanie – 

wykonuje na zasadach kompetencyjności przewidziane dla niej przez prawo administracyjne 

zadania o charakterze państwowym. Nie jest więc to żaden obszar <<prywatnej autonomii 

woli>> lecz – jeśli już trzeba posłużyć się przyjętymi w ustawodawstwie pojęciami – 

                                                           
793Ibidem. 
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wypełnianie zadań wykonawczo-zarządzających. Zadania te mogą mieć różny charakter i treść. 

Ale organ administracji, działając w sferze prawa cywilnego, nie przestaje być częścią systemu 

administrowania w państwie (...) Panująca w dawnej cywilistyce zasada autonomii woli, 

opierająca się na swobodach własności, kontraktowania i spadkobrania, stała się swym 

zaprzeczeniem, gdy tylko dostała się w ręce państwa (...) Administracja nie może sama ustalać 

celów i środków swego działania, nie dysponuje też autentyczną swobodą w kontraktowaniu: 

działa zawsze jako zarządca występujący w interesie publicznym”794. Zgodzić się więc należy 

z tezami M. Krawczyka, iż nie jest tak, że – w przypadku umów zawieranych przez 

administrację – jednostka występuje wobec niej w pozycji równorzędnej, konieczna jest 

głębsza, „materialna” analiza istoty łączącego strony stosunku prawnego; w tego rodzaju 

przypadkach można mówić zarówno o potencjalnym, jak i aktualnym przymusie 

administracyjnym, który bez wątpienia odczuwa jednostka. Umowa cywilnoprawna jawi się 

zaś jako „zakamuflowana” forma realizacji funkcji władzy795. M. Krawczyk zwraca również 

uwagę, iż „dwustronność” umowy może oznaczać dwustronność co do „zgody” na jej zawarcie, 

co do swojej treści jednak umowa może być ukształtowana jedynie przez jedną ze stron 

stosunku prawnego; tego typu stan rzeczy ma w tym przypadku podstawy normatywne, nie 

pozaprawne, nie jest to „przymus faktyczny”, wynikający z faktu występowania silniejszej 

i słabszej umowy, lecz nie równorzędność potencjałów wynika z prawa administracyjnego”796. 

 

 Konieczne jest również przedstawienie form władztwa zakładowego, jego praktycznego 

wymiaru. Realizacja władztwa zakładowego przejawia się w posługiwaniu się przez zakłady 

usług publicznych różnymi formami działania dla osiągnięcia celów, które stały za 

utworzeniem zakładu797. 

a) prawne formy działania: 

- stanowienie aktów zakładowych generalnych – kształtujących ustrój i wewnętrzną 

organizację zakładów usług publicznych, określających funkcjonowanie destynatariuszy 

w ramach zakładu (statut i regulamin), a także „aktów tworzących sytuacje prawne dla 

destynatariuszy”798; 

                                                           
794 J. Łętowski, „Niewładcze” działania administracji w sferze obrotu cywilnego, AUW 1990, Prawo CLXVIII, 

nr 1022, s. 178-179. 
795 M. Krawczyk, Podstawy władztwa administracyjnego (...), s. 342. 
796Ibidem, s. 344, zob. też. E. Łętowska, Prawo umów konsumenckich (...), s. 292. 
797 Z. Czarnik, J. Posłuszny, Rozdział VII. Zakład publiczny (...), s. 490. 
798 Zob. rozdział 3. 
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- stanowienie aktów zakładowych indywidualnych – indywidualnych aktów zakładowych 

zewnętrznych, aktów wywołujących skutki prawne w sferze pozazakładowej i indywidualnych 

aktów wewnątrzzakładowych (wobec destynatariuszy jak i osób trzecich); 

- stosowanie umów cywilnoprawnych przez organy zakładowe; 

b) działania faktyczne: 

- czynności materialne; 

- działania bezpośrednio zobowiązujące; 

- działania społeczno-organizatorskie; 

- świadczenie aktów rzeczowych, tj. kwalifikowane czynności materialno-techniczne799. 

 

 Wskazać należy, iż w ramach relacji zakładowych istnieje gradacja władztwa 

zakładowego, tj. zróżnicowanie determinacji określonych form działania zakładu kategorią 

władztwa. Jego emanacją w największym (i najbardziej klasycznym) stopniu będą działania 

prawne, związane ze stanowieniem aktów zakładowych generalnych, jak i indywidualnych. 

Każdy z tych typów działań musi mieć swoją podstawę prawną, tj. podstawę ustawową, ściśle 

dookreśloną na tym szczeblu hierarchii źródeł prawa (tak będzie w przypadku stanowienia 

aktów zakładowych generalnych, indywidualnych aktów zakładowych zewnętrznych 

i indywidualnych aktów wewnątrzzakładowych kierowanych wobec osób trzecich, tj. policji 

zakładowej) lub też generalnie wskazaną w ustawie, doprecyzowaną przez akty zakładowe 

generalne (indywidualne akty wewnątrzzakładowe). W przypadku umów cywilnoprawnych 

władztwo zakładowe objawia się zarówno w przymusie przewidzianym przez przepisy prawa 

zastosowania tej formy działania administracji (modelowo należy przyjąć, iż przymus ten może 

wynikać zarówno z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jak i mieć w nich jedynie 

ogólną podstawę, natomiast w statucie zakładu może zostać doprecyzowane, jaki obszar 

działalności zakładu może zostać uregulowany w drodze umowy cywilnoprawnej), jak 

i prawnym zdeterminowaniu treści stosunku umownego, vide wprowadzona w rozdziale 

trzecim rozprawy kategoria zakładowych umów adhezyjnych. Również kategoria działań 

faktycznych administracji jest do pewnego stopnia zdeterminowana władztwem – działania 

faktyczne mogą w niektórych przypadkach wywoływać skutki prawne, zarówno w sposób 
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bezpośredni, jak i pośredni, i wówczas mają wpływ na określony stosunek prawny800. Podobnie 

w przypadku działań kreujących jedynie potencjalny skutek prawny, tj. stwarzających 

jednostkom możliwość korzystania z przysługujących im praw o wolności, w ramach tzw. 

administracji kierującej – tego rodzaju czynności decydują przynajmniej o czasie i sposobie 

realizacji przez podmioty zewnętrzne należnych im praw i wolności801. W przypadku działań 

społeczno-organizatorskich – udzielanie rozmaitych informacji, będących w dyspozycji 

władzy, może w prostej linii wpływać na budowanie zaufania podmiotów zewnętrznych do 

administracji publicznej; udzielona informacja może wywierać następnie określone, 

nieodwracalne skutki, które nie są indyferentne dla poziomu „dolegliwości” relacji obywatel-

państwo802. Przede wszystkim jednak wskazać należy, że niejako w tle samej możliwości do 

podejmowania działań tego rodzaju stoi władztwo administracyjne – w przypadku zakładów 

przywoływana w rozdziale trzecim możliwość organizowania „Dni Otwartych” przez uczelnię, 

czy też świadczenie określonych aktów rzeczowych (podejmowanie kwalifikowanych 

czynności materialno-technicznych, np. stosowanie zabiegów medycznych), wynikają 

z możliwości kierowania, sterowania rozwojem zakładu, a także organizacji procesu 

świadczenia usług – jest to immanentnie związane z problematyką władztwa zakładowego, 

które objawia się tutaj w innym swoim aspekcie i być może z mniej odczuwalną przez 

destynatariuszy „dolegliwością”. 

 

Bazując na powyższych rozważaniach – władztwem zakładowym będzie więc 

ostatecznie kompetencja zakładu do jednostronnego kształtowania stosunków prawnych 

(o charakterze administracyjnoprawnym i cywilnoprawnym) z użytkownikami zakładu, a także 

– wyjątkowo – z osobami trzecimi, poprzez stosowanie przewidzianych prawem środków 

prawnych i podejmowanie działań faktycznych, nakierowana na określenie własnych reguł 

postępowania w ramach działalności zakładowej, zmierzających do realizacji określonego celu 

zakładu, zabezpieczona możliwością stosowania przymusu państwowego803. Władztwo 

zakładowe może mieć zróżnicowaną postać i mniejsze lub większe natężenie w przypadku 

różnych sfer aktywności zakładu. 

                                                           
 
800 A. Błaś, Czynności faktyczne organów administracji publicznej [w:] J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu 

prawa administracyjnego (...) s. 507, M. Krawczyk, Podstawy władztwa administracyjnego (...), s. 357. 
801 M. Krawczyk, Podstawy władztwa administracyjnego (...), s. 359. 
802Ibidem, s. 359-360. 
803 Definicja ta nawiązuje do określenia Z. Czarnika i J. Posłusznego. 
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 Odnosząc się jeszcze do przywoływanych na poprzednich etapach rozważań 

wątpliwości P. Chmielnickiego, odnośnie do sensu wyróżniania władztwa zakładowego jako 

osobnej kategorii pojęciowej – oczywiście słuszne jest stanowisko, zgodnie z którym nie 

sposób akceptować pierwotnego, klasycznego rozumienia władztwa zakładowego, 

rozumianego jako normy stanowione bez szczególnej podstawy prawnej, prawa do stosowana 

przymusu poza kontrolą sądu, prawa do pozbawienia świadczeń wyłączonego spod kontroli 

sądowej, gdyż nie spełnia to standardów demokratycznego państwa prawnego. Pytanie jednak 

jest zasadnicze – czy w takim razie należy rezygnować z operowania pojęciem władztwa 

zakładowego, czy też nie lepiej spojrzeć na nie z innej perspektywy, właściwej wiążącym 

administrację publiczną konstytucyjnym standardom i reinterpretować treść władztwa 

zakładowego?804 

 

Przypomnieć należy, iż P. Chmielnicki wyróżnia cztery kategorie, tworzące zakres 

władczych uprawnień organów zakładowych, tj. kompetencje do załatwiania indywidualnych 

spraw w drodze wydawania aktów administracyjnych, stosowanie środków przymusu 

fizycznego, uprawnienia wynikające z ochrony prawa własności itp., a także uprawnienia do 

określania w regulaminie zakładowym warunków dopuszczenia do świadczenia, przesłanek 

pozbawienia prawa do świadczenia na pewien okres lub na stałe oraz zasad zachowania się 

usługobiorcy w trakcie procesu świadczenia usługi. W stosunku do pierwszych trzech podnosi, 

iż brak jest różnicy w tym przypadku między realizacją powyższych uprawnień między 

zakładem a innym podmiotem (w tym również niepublicznym), a czwarta kategoria w zasadzie 

w ogóle nie powinna istnieć w świetle konstytucyjnego katalogu źródeł prawa. 

 

Jakkolwiek kwestia możliwości „wpisania” aktów zakładowych generalnych 

w konstytucyjny system źródeł prawa została przedstawiona w rozdziale trzecim, to niezależnie 

od oceny tego stanu rzeczy (tj. możliwości regulowania praw i obowiązków obywatelskich 

przez akt prawa wewnętrznego) podnieść należy, iż stanowisko, zgodnie z którym kategoria 

aktów zakładowych generalnych nie powinna istnieć (bo – nie da się ukryć – istnieje i ma 

ogromne znaczenie w codziennej praktyce funkcjonowania zakładów i ich destynatariuszy), nie 

może być argumentem za rezygnacją z wyróżniania pojęcia władztwa zakładowego. Innymi 

                                                           
804 Chociażby poprzez zmodyfikowanie podejścia do zakresu kontroli sądowoadministracyjnej nad działalnością 

zakładu, co zostanie omówione w kolejnym rozdziale. 
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słowy – negatywna ocena modelu przyjętego przez ustrojo- i ustawodawcę w tej mierze, nie 

powinna implikować tezy o braku argumentów, które przemawiałyby za opisywaniem 

specyficznych relacji między zakładem a jego użytkownikami, przy użyciu pojęcia władztwa 

zakładowego, gdyż są to niezależne od siebie kwestie.  

 

Co więcej – pierwsze trzy kategorie, wskazane przez P. Chmielnickiego jako zakres 

uprawnień organów zakładowych, analizowane z osobna, mogą nie być charakterystyczne 

stricte dla zakładów, ale rozpatrywane razem (i to łącznie z kategorią czwartą, stanowiącą istotę 

działalności zakładowej) stanowią o specyficznych uwarunkowaniach prawnych i faktycznych, 

łączących zakład i użytkowników. By nie szukać dalekiej paraleli – jak już zostało wskazane, 

samo wyodrębnienie środków materialnych nie determinuje jeszcze istnienia zakładu (aspekt 

strukturalno-organizacyjny definicji zakładu) dopiero wskazanie na specyficzną relację, 

łączącą zakład z jego użytkownikami, pozwala na pełne opisanie tego pojęcia. Jak już było 

kilkukrotnie przywoływane - władztwo zakładowe jest uprawnieniem do względnie 

swobodnego, jednostronnego kształtowania stosunków prawnych, które to stosunki mają 

zróżnicowany, bo i administracyjnoprawny, jak i cywilnoprawny charakter, poprzez 

stosowanie określonych przez prawo środków i podejmowanych (mniej zdeterminowanych 

prawnie) działań faktycznych, ukierunkowanych na osiągnięcie określonego celu. 

Przywoływane były odrębności w rozumieniu władztwa administracyjnego i władztwa 

zakładowego, również przeanalizowane zostało rozróżnienie między zakładem, a organem, 

przedsiębiorstwem i fundacją, samo istnienie kategorii destynatariuszy wskazuje w tym 

zakresie na odrębności. Również zakład traktowany (w pewnych aspektach) jako element 

decentralizacji, pozwala na wskazanie specyfiki wykonywania zadań publicznych w tej właśnie 

formie, a także specyfiki relacji między zakładem, a jego użytkownikami. Ten „konglomerat 

zjawisk” w dalszym ciągu najlepiej opisać przy pomocy jednej kategorii pojęciowej, 

mianowicie właśnie władztwa zakładowego. 

 

W tym kontekście też jako najistotniejsze pytanie jawi się to o granice władztwa 

zakładowego. Będzie je rzecz jasna – zgodnie z zasadą legalizmu – wyznaczały przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego, mianowicie Konstytucja i ustawy (w przypadku zakładowych 

umów adhezyjnych wskazać należy również na zasady współżycia społecznego, zgodnie 

z art. 58 § 2 k.c.). Granice te muszą być respektowane zarówno przy okazji stanowienia aktów 

zakładowych generalnych, jak i aktów zakładowych indywidualnych. Praktyka w tym zakresie 
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jest różna – organy zakładowe niekiedy przekraczają granice władztwa zakładowego (lub też 

przynajmniej go nadużywają805). Wskazać można chociażby na wymóg usprawiedliwiania 

nieobecności w szkole przez opiekunów prawnych osoby pełnoletniej, wymóg uprzedniego 

rozliczenia się ze szkolną biblioteką (albo uiszczenia składki na pokrycie funkcjonowania Rady 

Rodziców) przed wydaniem świadectwa szkolnego, „konfiskata” telefonu komórkowego na 

okres dłuższy, niż czas zajęć, zmuszanie uczniów do uczestniczenia w praktykach religijnych, 

zakaz korzystania z toalety przez uczniów w trakcie zajęć, zakaz używania środków 

nikotynowych na ulicach przyległych do szkoły806. Brak jest podstaw prawnych dla tego typu 

praktyk, niektóre z nich są sprzeczne np. z podstawowymi zasadami dot. zdolności do 

czynności prawnych (art. 11 k.c.), naruszają konstytucyjne normy dot. zakazu zmuszania do 

uczestniczenia bądź nieuczestniczenia w praktykach religijnych (art. 53 ust. 6 Konstytucji) 

naruszają konstytucyjne prawo do prywatności (art. 47 Konstytucji) własności (art. 64 

Konstytucji) czy wręcz naruszają przyrodzoną godność człowieka (art. 30 Konstytucji). 

 

5.4. Prywatnoprawne zakłady usług publicznych 

 

5.4.1. Istota zjawiska prywatyzacji zadań publicznych 

 

Analizując problematykę funkcji administracji publicznej, podmiotów wchodzących 

w jej skład – co też było przedmiotem rozważań w niniejszej pracy - nie sposób nie zauważyć 

coraz większej aktywności podmiotów o rodowodzie nie-państwowym, jeśli chodzi 

o wykonywanie zadań publicznych. Zjawisko to określane jest mianem prywatyzacji zadań 

publicznych. Podkreśla się, że jest ona najdalej idącą formą decentralizacji administracji 

publicznej i wymaganego przez zasadę subsydiarności maksymalnego zbliżania tej 

administracji do obywatela; jest to jedna z głównych zauważalnych tendencji we współczesnej 

administracji i sposób działania szeroko rozwinięty w wielu państwach, gdzie zauważalny jest 

trend do przesuwania aktywności administracji publicznej od jej organów do podmiotów 

                                                           
805 Na temat nadużycia prawa w prawie administracyjnym zob. szerzej: M. Hadel, Nadużycie prawa w prawie 

administracyjnym, „Przegląd Prawa Publicznego” 5/2016, Warszawa 2016, s. 46 – 57, P. Przybysz, Nadużycie 

prawa w prawie administracyjnym, [w:] H. Izdebski, A. Stępkowski, Nadużycie prawa. Konferencja Wydziału 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 1 marca 2002 r., Warszawa 2002, s. 197 i n., J. Parchomiuk, 

Nadużycie prawa w prawie administracyjnym, Warszawa 2018. 
806 Przykłady te zostały zaczerpnięte z zamkniętej grupy użytkowników portalu Facebook, zrzeszającej uczniów 

szkół ponadpodstawowych. 
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prywatnych, od władczych form działania do prawa prywatnego i od bezpośredniego do 

pośredniego sposobu wykonywania zadań przez państwo807. 

 

 Pojęcie „prywatyzacji zadań publicznych” definiuje się jako wszelkie przejawy 

odstępowania od wykonywania zadań przez podmioty administracji publicznej, działające 

w formach prawa publicznego808. Może ona polegać na zmianie cech podmiotu wykonującego 

zadanie, tj. miejsce podmiotu prawa publicznego zajmuje podmiot prawa prywatnego 

(cywilnego lub handlowego). Zmiana ta może przejawiać się tym, że zadania publiczne są 

przekazywane podmiotowi prawa prywatnego albo tym, że wykonujący zadania podmiot 

zmienia swój dotychczasowy charakter prawny, lub też na zmianie form wykonywania zadań 

z form prawa publicznego (administracyjnego) na formy prawa prywatnego oraz zmianie 

charakteru stosunków łączących podmioty wykonujące zadania publiczne z obywatelami. 

Prywatyzacja zadań publicznych może być rozumiana dwojako – jako pewien proces, kierunek 

przekształceń dotychczasowego sposobu wykonywania zadań, tj. jako prywatyzowanie, a także 

jako wynik tego procesu, tj. nowy sposób wykonywania zadań publicznych809. S Biernat 

odróżnia prywatyzację zadań publicznych od ich „odpaństwowienia” – w tym drugim 

przypadku mamy do czynienia z przekazaniem zadań państwa podmiotom, które nie są 

wprawdzie elementami składowymi administracji publicznej, jednakże współuczestniczą 

z mocy ustaw i na podstawie swoich statutów w szerokim zakresie w życiu publicznym, np. 

kościoły, stowarzyszenia, organizacje społeczne810. Autor ten podkreśla, że w szerokim 

rozumieniu za przejaw prywatyzacji zadań publicznych może być uważane wprowadzenie lub 

podwyższanie odpłatności za świadczenia na rzecz obywateli, będące realizacją zadań 

publicznych811. 

 

 Odnośnie do wskazanego pojęcia podmiotu o rodowodzie „nie-państwowym” – należy 

je rozumieć jak najszerzej. Mianowicie jego zakresem będą objęte wszystkie podmioty 

niepubliczne, tj. wszystkie podmioty administrujące (wykonujące zadania administracji 

publicznej), niezależnie od ich statusu prawnego, rodzaju zadań i związanych z nimi 

                                                           
807 J. Zimmermann, Prawo administracyjne (…), s. 210-211. 
808 S. Biernat, Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa-Kraków 1994, s. 25. 
809Ibidem, s. 26-27. 
810Ibidem, s. 31.  
811Ibidem, s. 39. 



269 
 

kompetencji oraz sposobu przekazania (powierzenia) im tych zadań812. W ramach tego zbioru 

można więc wyróżnić podmioty prywatne sensu stricto i podmioty społeczne813, choć 

kryterium to jest nieostre – każdy podmiot społeczny będzie podmiotem prywatnym, choć nie 

każdy podmiot prywatny będzie podmiotem społecznym, np. spółka prawa handlowego. Wśród 

podmiotów niepublicznych należy więc wskazać osoby fizyczne, osoby prawne (organizacje 

społeczne, stowarzyszenia, spółki prawa handlowego, spółdzielnie, związki zawodowe, spółki 

wodne, kościoły i związki wyznaniowe, fundacje814. 

 

 Jednym z najistotniejszych problemów związanych z prywatyzacją zadań publicznych 

jest głębokość tego zjawiska – podkreśla się, że wprawdzie granice, w jakich może być ona 

przeprowadzona nie są wyznaczone w sposób prawny, to jednak wynikają one zarówno 

z przesłanek prawnych, jak i z przesłanek politycznych, ekonomicznych czy społecznych. 

Istnieją zadania, które nie mogą zostać sprywatyzowane ze względu na ich doniosłość 

społeczną (ewidencja ludności, obywatelstwo), wagę dla ustroju państwa lub jego 

bezpieczeństwa (obrona narodowa, więziennictwo), czy dla jego majątku lub dorobku 

(zarządzanie skarbami kultury narodowej)815. Odnośnie do części zadań, to hamulcem przed 

nadmierną prywatyzacją musi być konieczność zachowania pewnych zasad, w tym tych 

o charakterze konstytucyjnym, np. równości, sprawiedliwości społecznej (oświata, służba 

zdrowia, ochrona konkurencji). W części obszarów zadania mogą być przekazane tylko 

z kompetencjami władczymi, co wyklucza pełną prywatyzację816. J. Zimmermann podkreśla 

również że prywatyzacja zadań publicznych w polskim systemie prawa jest ciągle marginesowa 

i stosowana okazjonalnie, wskazując, iż opory przed jej stosowaniem są zrozumiałe – 

przekazanie administracji publicznej w ręce podmiotów prywatnych jest zawsze ryzykowane, 

gdyż państwo traci bezpośredni wpływ na jej wykonywanie, brak motywacji do przejmowania 

przez osoby prywatne tego rodzaju funkcji, działania dokonywane w formach prawa 

prywatnego powodują „wyjęcie” danej dziedziny z prawa administracyjnego i poszerzają 

obszar prawa leżącego pomiędzy prawem administracyjnym a prawem cywilnym. Dodatkowo 

                                                           
812 Zob. P. Wilczyński, Podmioty niepubliczne w sferze administracji publicznej, „Państwo i Prawo” 2002/2, s. 56-

57. 
813 Tak też J. Boć, Prawo administracyjne (…), s. 175-186; M. Stahl, Rozdział VIII. Inne podmioty administrujące 

(...), s. 530. Idąc więc w ślad za poglądem przedstawionym przez S. Biernata, przekazywanie zadań publicznych 

podmiotom prywatnym sensu stricto należałoby uznać za „prywatyzowanie”, podmiotom społecznym zaś mianem 

rzeczonego „odpaństwowienia”. 
814 Podobnie M. Stahl, Rozdział VIII. Inne podmioty administrujące (…), s. 530-531. 
815 J. Zimmermann, Prawo administracyjne (…), s. 211.  
816Ibidem, s. 211. 
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zdaniem tego autora motywy prywatyzacji zadań publicznych mogą wynikać z interesów 

ekonomicznych, co powoduje niebezpieczeństwo ich nadmiernej komercjalizacji, czemu 

należałoby się przeciwstawiać, gdyż w demokratycznym państwie prawnym nie jest możliwe 

traktowanie zadań publicznych jako sfery płatnych usług publicznych. W państwie tym 

nadrzędną wartością jest ochrona praw i obowiązków obywateli i administracji nie może 

zarabiać na wykonywaniu, a tym bardziej na odstępowaniu swoich podstawowych funkcji817. 

 

 Uwagi te należy rzecz jasna in genere podzielić. We współczesnym państwie, które – 

jak już zostało wskazane w rozdziale drugim – nie ma pełnić tylko i wyłącznie roli „stróża 

nocnego”, a ustrojowym modelem gospodarczym, mającym zakorzenienie w Konstytucji, jest 

ustrój społecznej gospodarki rynkowej, muszą istnieć granice głębokości prywatyzacji zadań 

publicznych. Granicami tymi winna być efektywność wykonywania ww. zadań, rozumiana 

jako zapewnienie jak najwyższej jakości ich realizacji (m.in. poprzez świadczenie określonych 

usług publicznych), przy jednoczesnym poszanowaniu zasady równości i sprawiedliwości 

społecznej w dostępie do konkretnych świadczeń, tj. maksymalizacji powszechności dostępu 

do usług publicznych. Jeśli najwyższy poziom efektywności w tym rozumieniu może zostać 

zrealizowany poprzez prywatyzację (lub też niekiedy „odpaństwowienie” czy 

„uspołecznienie”) realizacji określonych zadań publicznych, to państwo nie powinno opierać 

się przed tego typu działaniem. Oczywiście – zadania publiczne nie powinny być utożsamiane 

ze sferą płatnych usług publicznych, osiąganie zysku nie może być naczelnym celem działań 

administracji publicznej przy realizacji określonych zadań publicznych. Jednakże obecne realia 

społeczno-gospodarcze często stawiają nas przed dylematem – czy dać prymat zasadzie 

bezpłatności określonych świadczeń publicznych, czy też istotniejsze jest zapewnienie przez 

państwo maksymalnie wysokiego poziomu efektywności realizacji zadań publicznych. Wydaje 

się jednak, że istotniejsza jest ta druga kwestia, gdyż nie jest wartościowe z punktu widzenia 

społecznego (bezpłatne) świadczenie usług publicznych o niskiej jakości, gdyż nie jest 

spełniony natenczas podstawowy cel ww. działania – zaspokojenie określonych potrzeb 

materialnych lub niematerialnych. Zauważyć należy również, iż „odpaństwowienie” 

określonego typu usług sprzyja realizacji zasady decentralizacji i subsydiarności, powoduje 

przybliżenie obywatelom poszczególnych kategorii spraw publicznych i problemów 

związanych z ich funkcjonowaniem. Paradoksalnie więc rezygnacja przez państwo 

z (bezpośredniej) realizacji części zadań publicznych może sprzyjać zacieśnieniu więzi 

                                                           
817Ibidem, s. 211-212. 
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społecznych, zwiększeniu poczucia odpowiedzialności jednostek za poziom świadczonych 

usług publicznych, co w konsekwencji może mieć pozytywne skutki społeczne.  

 

Zauważyć należy również, iż prywatyzacja zadań publicznych w niektórych obszarach 

następuje niekiedy samoczynnie – jak już wielokrotnie było podkreślane, zmiana realiów 

politycznych, funkcjonującego paradygmatu społeczno-gospodarczego, może na przestrzeni 

wielu lat powodować naturalną ewolucję zadań państwa. Ponownie należy w tym miejscu 

przypomnieć – T. Kuta zdecydował się na pozytywne wyliczenie obszarów aktywności 

państwa, w ramach których realizowana jest funkcja administracji świadczącej - jednym 

z takich obszarów była chociażby turystyka i wypoczynek; w sposób naturalny państwo 

zrezygnowało z aktywności w tej sferze. Dlatego też z ostrożnością należy podchodzić do 

stwierdzeń, iż w jakimś obszarze ze względu na wagę społeczną czy interes państwa, 

prywatyzacja zadań publicznych jest niedopuszczalna, gdyż podejście do tej kwestii ewoluuje 

w czasie. 

 

5.4.2. Kryteria pozwalające na wyróżnienie prywatnoprawnych zakładów usług 

publicznych 

 

 Zagadnienie prywatyzacji zadań publicznych, przesuwania aktywności w zakresie 

realizacji zadań publicznych od organów państwowych do podmiotów niepublicznych, 

znajduje również swoje odzwierciedlenie w przypadku funkcjonowania zakładów usług 

publicznych. Stąd też konieczne jest przeanalizowanie powyższego zagadnienia także właśnie 

w tym kontekście, przede wszystkim poprzez wskazanie kryteriów, które mogłyby pozwolić na 

wyodrębnienie prywatnoprawnych zakładów publicznych. 

 

 W tym kontekście warto zwrócić uwagę, iż w literaturze wskazuje się, że podmioty 

prawa prywatnego nie są zakładami nawet wówczas, gdy zostały utworzone przez 

publicznoprawne podmioty administrujące, a także wówczas, gdy w formach władczych 

wykonują zlecone funkcje administracyjne; w doktrynie nie jest jasne, czy możność tworzenia 

zakładów publicznych ma państwo, czy także – za zgodą organów administracji publicznej – 
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jednostki prawa prywatnego818. Stąd też E. Stefańska postuluje wyodrębnienie zakładów 

niepublicznych, odpowiedników francuskich zakładów użyteczności publicznej, tj. instytucji 

wykonujących zadania publiczne na zasadach non profit i współdziałających w realizacji tych 

zadań z administracją publiczną. Przy czym zakłady użyteczności publicznej nie są elementem 

służb publicznych i działają na podstawie norm prawa prywatnego, co odróżnia je od zakładów 

publicznych819. Przykładowo można do tej grupy zaliczyć prywatne galerie sztuki czy 

niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej820. Z kolei R. Michalska-Badziak wskazuje, iż obecnie 

zakłady administracyjne mogą być tworzone przez podmioty niepubliczne, a mianowicie przez 

stowarzyszenia, kościoły, związki wyznaniowe, fundacje i inne osoby prawne oraz osoby 

fizyczne821. I. Lipowicz jednoznacznie krytykuje koncepcję wyróżniającą zakłady 

niepubliczne; zdaniem Autorki jest to „zupełne kuriozum w świetle klasycznej teorii prawa 

administracyjnego”822 oraz „istnienie takich tworów jak >>zakład niepubliczny<< jest 

świadectwem nienadążania teorii za potrzebami społecznymi. Podmiot ten definiuje się 

bowiem przez to, czym nie jest, a nie przez to, czym naprawdę jest”823. 

 

 Kolejny raz należy podkreślić, iż remedium na powyższe wątpliwości jest funkcjonalne, 

materialne rozumienie pojęcia zakładu jako formy wykonywania zadań publicznych przez 

podmioty administrujące. Oczywiste jest więc z tej perspektywy – było to już szerzej 

analizowane na poprzednim etapie rozważań – iż podmiotem administrującym, tworzącym 

i prowadzącym zakład, może być podmiot o rodowodzie nie-państwowym (chociażby 

przywołane przez R. Michalską-Badziak stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki 

wyznaniowe). Rzeczywiście nie da się ukryć, iż określenie „zakłady niepubliczne” jest 

terminologicznym kuriozum również z tej przedstawianej uprzednio perspektywy: mianowicie 

– forma organizacyjnoprawna, charakter podmiotu tworzącego i prowadzącego zakład, nie 

zmieniają jednocześnie charakteru zadań z publicznych na niepubliczne. Dlatego też 

                                                           
818 E. Stefańska, Kilka uwag na temat współczesnego pojęcia zakładu administracyjnego (...), s. 97, 106., 

A. Jakubowski, W kwestii aktualności koncepcji (...), s. 536. 
819 E. Stefańska, Kilka uwag na temat współczesnego pojęcia zakładu administracyjnego (...), s. 107, 

A.  Jakubowski, W kwestii aktualności koncepcji (...), s. 536. 
820 E. Stefańska, Kilka uwag na temat współczesnego pojęcia zakładu administracyjnego (...), s. 106, 

A. Jakubowski, W kwestii aktualności koncepcji (...), s. 536. 
821 R. Michalska-Badziak, Zakład publiczny (...), s. 261-262, A. Jakubowski, W kwestii aktualności koncepcji (...), 

s. 536. 
822 I. Lipowicz, Podmioty administrujące. Zakład administracyjny [w:] Z. Niewiadomski (red.), Prawo 

administracyjne, Warszawa 2013, s. 204. 
823Ibidem, s. 205, zob. też. A. Jakubowski, W kwestii aktualności koncepcji (...), s. 537. 
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traktowanie doktrynalnego824 określenia „zakład niepubliczny” nawet jako semantycznego 

uproszczenia i skrótu myślowego, może być mylące. Skoro więc jest te zdefiniowanie tego 

rodzaju podmiotów nie przez to, czym są, tylko przez to, czym nie są (vide stanowisko 

I. Lipowicz), to właściwsze wydaje się ich pozytywne opisanie jako prywatnoprawnych 

zakładów usług publicznych. 

 

 Kolejno - czym innym będą więc rzeczone prywatnoprawne zakłady usług publicznych 

niż korporacje prawa prywatnego825, do których – teoretycznie - można byłoby zaliczyć 

również część zakładów. Dystynkcja w tym zakresie sprowadza się przede wszystkim do 

rodzaju wykonywanych zadań, mianowicie (jakkolwiek będzie to w pewnym aspekcie 

tautologia), zakłady usług publicznych wykonują zadania publiczne, tj. świadczą usługi 

publiczne w określonym zakresie. Korporacje prywatnoprawne operują co do zasady w sferze 

prawa prywatnego, regulują tę właśnie sferę stosunków swoich członków, poza tym, co już 

było wzmiankowane, dysponują jedynie władztwem korporacyjnym wobec swoich członków 

(gdy tymczasem władztwo zakładowe może dotyczyć w ograniczonym zakresie również nie-

destynatariuszy zakładu), brak tutaj dopuszczalności wyłączenia drogi sądowej, korporacja 

prawa prywatnego nie może swoich decyzji (aktów, czynności) wprowadzać przy pomocy 

środków przymusu administracyjnego. 

 

 Analiza powyższego zagadnienia prowadzi do wniosku, że w istocie jedyną 

determinantą prywatnoprawnego charakteru zakładu, jest rodzaj tworzącego 

go i prowadzącego podmiotu. Pozostałe kryteria, które ewentualnie mogłyby być rozważane – 

np. stosowanie form cywilnoprawnych w ramach działalności zakładowej, odpłatność 

za świadczenie usług, nie mogą jednoznacznie przesądzać z jakim typem zakładu mamy do 

czynienia. 

 

 Odnośnie do kryterium związanego z rodzajem podmiotu tworzącego i prowadzącego 

zakład – aby móc mówić o prywatnoprawnym zakładzie usług publicznych, musi nim być 

podmiot niepubliczny. Rekapitulując skrótowo dorobek doktryny w tym zakresie (kwestie te 

                                                           
824 Gdyż nie da się ukryć, iż występuje ono w prawie pozytywnym, np. samodzielny niepubliczny zakład opieki 

zdrowotnej. 
825 Zob. szerzej rozróżnienie dokonane przez T. Bigo, przedstawione w poprzednim rozdziale. 
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były wzmiankowane w pierwszym rozdziale pracy) - w okresie dwudziestolecia 

międzywojennego przyjmowano, że zakład publiczny może być prowadzony również przez 

podmiot niewchodzący stricte w skład administracji publicznej; T. Bigo wskazywał, 

że kompleks środków osobowych i materialnych, będących zakładem, może należeć do 

„państwa” lub „innego podmiotu administracji publicznej” (np. samorządu terytorialnego). 

W. Klonowiecki z kolei przyjmował, iż zakład publiczny jest „zorganizowany przez podmiot 

administracji publicznej”. Odnośnie do doktryny powojennej – S. Kasznica uznawał, że 

instytucją publiczną (w tym zakładem) jest „zespół osób i środków rzeczowych, utworzony 

przez państwo lub inny związek publicznoprawny”. Wedle E. Iserzona zakład państwowy może 

stanowić składową część aparatu państwowego, może również być jednostką organizacyjną, 

usytuowaną poza ramami struktur administracji państwowej. W opracowaniach autorstwa 

M. Elżanowskiego i E. Ochendowskiego przyjęto, iż zakład jest państwową jednostką 

organizacyjną. Po 1989 r. powrócono do założenia, iż zakład publiczny może być tworzony 

również przez podmiot nie-państwowy826. 

 

 Przyjąć więc należy, iż wedle tego teoretycznego założenia również zakład usług 

publicznych może być tworzony i prowadzony przez podmiot prywatny sensu stricto oraz 

podmioty społeczne. Brak podstaw do przyjęcia in abstracto, by możliwość tworzenia 

i prowadzenia zakładu publicznego była wykluczona w przypadku określonej kategorii 

podmiotu niepublicznego – zakład publiczny może więc zostać utworzony zarówno przez 

osobę fizyczną, jak i osobę prawną (np. spółkę prawa handlowego), stowarzyszenie rejestrowe, 

organizację społeczną, kościół lub związek wyznaniowy, fundację. Ponownie - uwypukla to 

materialny aspekt definicji zakładu jako specyficznej, mieszanej relacji łączącej zakład z jego 

użytkownikami. 

 

 Co do pozostałych kryteriów – brak jest innych wyróżników, które byłyby 

jednoznacznie przynależne wyłącznie do prywatnoprawnych zakładów usług publicznych. 

Rzecz jasna w tego typu zakładach w większym stopniu mogą być stosowane formy 

cywilnoprawne (umowy), z racji tego, że podmiot prowadzący zakład nie wchodzi w skład 

administracji publicznej, przez co z natury rzeczy jego aktywność oraz formy działania 

                                                           
826 Stąd też zdziwienie może budzić stanowisko E. Stefańskiej, iż kwestia dopuszczalności tworzenia zakładów 

publicznych przez jednostki prawa prywatnego (wciąż) nie jest jasna w doktrynie. 
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sprowadzają się głównie do sfery prawa prywatnego. Jednakże jak już zostało podniesione na 

wcześniejszym etapie rozważań, administracja publiczna również w coraz większym stopniu 

posługuje się formami cywilnoprawnymi – przykładem tego są chociażby umowy 

o świadczenie usług edukacyjnych. Dlatego też stosowanie form prawa prywatnego będzie 

jednym z istotnych czynników funkcjonowania prywatnoprawnych zakładów publicznych, 

jednakże nie będzie to ich differentia specifica. 

 

Kolejnym, zdawałoby się oczywistym kryterium, które mogłoby pozwolić na 

wyróżnienie prywatnoprawnych zakładów publicznych, jest przysługujące organom zakładu 

uprawnienie do wprowadzenia odpłatności za generalną możliwość skorzystania z usług 

zakładu. Jednakże wyobrażenie, iż może być to kryterium charakteryzujące tego rodzaju 

zakłady publiczne, jest jedynie pozorne. Również w przypadku zakładów publicznych 

prowadzonych przez organy administracji publicznej pobieranie opłat z tytułu określonych 

świadczeń (np. opłata za warunkowe zaliczenie roku mimo braku zaliczenia obligatoryjnego 

przedmiotu na publicznej uczelni wyższej, czesne za studia niestacjonarne na tej samej uczelni, 

opłata za bilet wstępu na wystawę w muzeum prowadzonym przez podmiot samorządowy, 

opłata za wywóz śmieci, wynikająca z zawartej z zakładem gospodarki komunalnej itp.) jest 

dopuszczalne, jakkolwiek jednak przyjąć należy, że odpłatność za świadczenie usług 

publicznych w formie zakładu, nakierowana na osiągnięcie zysku ekonomicznego, nie może 

być generalną zasadą funkcjonowania zakładów o rodowodzie państwowym, może być 

stosowana albo wobec określonej kategorii destynatariuszy (np. studenci niestacjonarni, 

słuchacze studiów podyplomowych) lub też wobec wszystkich docelowych odbiorców usługi 

publicznej (zaopatrzenie w wodę, ciepło), jednakże jej funkcją jest pokrycie kosztów tak 

prowadzonej działalności usługowej. 

 

Dlatego wskazać należy ogólnie, iż prywatnoprawny zakład publiczny będzie 

utworzonym i prowadzonym przez podmiot niepubliczny trwałym zespołem osób i środków 

rzeczowych, stanowiącym wyodrębnioną z punktu widzenia organizacyjnego całość 

techniczną, uprawnionym do wchodzenia w specyficzne (mieszane) relacje 

z destynatariuszami, którego celem jest realizacja usług publicznych. Aspekt podmiotowy 

będzie więc w istocie jedynym kryterium, które pozwoli na jednoznaczne przesądzenie, czy 

mamy do czynienia z klasycznym zakładem usług publicznych, czy też zakładem o charakterze 

prywatnoprawnym. Dodatkowymi cechami, istotnymi z punktu widzenia funkcjonowania 
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prywatnoprawnych zakładów publicznych, są częstsze stosowanie form cywilnoprawnych 

w ramach działalności zakładowej oraz generalna możliwość wprowadzenia odpłatności za 

możliwość skorzystania z usług zakładu, choć nie będą to czynniki wyróżniające zakłady 

publiczne typu prywatnoprawnego. Coraz większe „zlewanie się” prawa administracyjnego 

i prawa cywilnego, rozszerzenie obszarów pogranicza obu tych dziedzin prawa, powoduje, że 

w istocie prywatnoprawny zakład usług publicznych – poza kwestią związaną z podmiotem go 

tworzącym i prowadzącym – nie będzie cechował się zbyt wieloma odrębnościami w stosunku 

do klasycznie rozumianego zakładu. 

 

5.5. Relacje zakładowe a pojęcie sterowania i układu administracyjnego 

 

 Próba nowego spojrzenia na problematykę zakładów usług publicznych pozwala nie 

tylko na dostosowanie rozumienia tejże instytucji do realiów końca drugiej dekady XXI wieku, 

ale również na próbę ponownego jej „odczytania” przy pomocy konstrukcji teoretycznych 

wypracowanych niekiedy przed kilkudziesięciu laty; pokazuje to pewną łączność między 

dorobkiem dawnej nauki prawa administracyjnego i nauki administracji, a dzisiejszymi 

ustaleniami doktryny. Stąd też warto spojrzeć na zakład również z perspektywy nauki 

administracji i powiązać je z pojęciami „układu administracyjnego” i „prawnych układów 

sterowania”. 

 

Odnośnie do pojęcia sterowania827- na wcześniejszym etapie rozważań wskazano, że się 

ono z cybernetyki; na możliwość ujęcia oddziaływania za pomocą prawa jako sterowania 

w polskiej nauce wskazywali m. in. J. Wróblewski828, F. Studnicki829, aparaturę pojęciową 

cybernetyki w swoich badaniach wykorzystał W. Lang830. W nauce wskazywano, iż adaptacja 

na potrzeby prawoznawstwa niektórych kategorii pojęciowych cybernetyki, a w szczególności 

potraktowanie mechanizmu oddziaływania za pomocą prawa jako sterowania, służyłaby 

                                                           
827 Rozważania na ten temat oparte są o koncepcję E. Schmidta – Aßmanna, zawartą w jego monografii, Ogólne 

prawo administracyjne jako idea porządku (...), a także o ustalenia dokonane przez E. Knosalę w monografii 

Prawne układy sterowania, Katowice 1998. 
828 J. Wróblewski, Prawo a cybernetyka (zarys problemów), „Państwo i Prawo” 1968/12. 
829 F. Studnicki, Cybernetyka i prawo, Warszawa 1969. 
830 W. Lang, Struktura kontroli prawnej organów państwowych PRL, Kraków 1963. 
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realizacji otwartego, systemowego podejścia do przedmiotu badań prawnych831 Przez 

„sterowanie” należy rozumieć zależność między przynajmniej dwoma dowolnymi obiektami 

(można spotkać się również z określeniami „układ”, „system”), polegającą na tym, że żądanie 

zmiany w jednym z tych obiektów (sterowanym) wywołane jest oddziaływaniem drugiego 

(sterującego)832. Sterowanie jest więc celowym działaniem systemu, gdzie podmiot sterujący 

działa wobec podmiotu sterowanego dla osiągnięcia określonego celu za pomocą instrumentów 

sterowania. Stopień osiągnięcia celu, czyli relacje między działaniem sterującym a rezultatem, 

determinują efektywność tegoż sterowania. Jest ona uzależniona od tzw. mediów sterowania 

(nośników impulsów sterowania), np. prawa, pieniędzy, władzy, oraz instrumentów sterowania 

(zakazy, nakazy, pozwolenia, ostrzeżenia, rekomendacje, informacje werytatywne, subwencje, 

itp.). 

 

 Pojęcie sterowania umacnia swoją pozycję wśród pojęć – narzędzi, należących do prawa 

administracyjnego, więc jednocześnie wzbogaca stosowane elementy definicyjne prawa 

administracyjnego; zauważa się, że umożliwia ono osiągnięcie wielu nowych celów 

badawczych przy analizowaniu tej gałęzi prawa833. Umożliwia to – poprzez relatywizację 

stosowanych tradycyjnie pojęć – przezwyciężenie wielu trudności teoretycznych, które 

wynikają z nie dość ostrego zakresu stosowania w nauce prawa administracyjnego pojęć jak 

organ administracyjny, podmiotowość administracyjnoprawna itp. Pozwala to również 

pominąć niektóre rozgraniczenia formalne, tj. sferę wewnętrzną i zewnętrzną działania 

administracji834. Sterowaniem za pomocą norm obowiązującego porządku prawnego jest więc 

zarówno kierowanie na podstawie kompetencji ogólnej, jak i nadzór na podstawie kompetencji 

szczegółowej, zarówno pośrednie oddziaływanie parametryczne, jak i tzw. oddziaływanie 

bezpośrednie. Sterowanie jest pojęciem nadrzędnym, porządkującym, dla wszystkich pojęć 

oznaczających te oddziaływania prawne, które mieszczą się w podanym poprzednio określeniu 

sterowania835. 

 

                                                           
831 J. Wróblewski, Prawo a cybernetyka (...), s. 906, F. Studnicki, Cybernetyka i prawo (...), s. 52 i n., E. Knosala, 

Prawne układy sterowania (...), s. 14. 
832 E. Knosala, Zadania publiczne (...)s. 127. 
833Ibidem, E. Knosala, Współczesna nauka (…), s. 313. 
834 E. Knosala, Prawne układy sterowania (...), s. 16. 
835Ibidem. 
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 Co do układów sterowania – obecny kształt administracji publicznej pozwala na 

wyodrębnienie struktur organizacyjnych, które pozostają ze sobą w różnych zależnościach – 

w stosunku zależności hierarchicznej, ale również w strukturach, wobec których zasada ta nie 

ma zastosowania836 E. Knosala wyodrębnia trzy rodzaje układów sterowania: układ nadzorczy, 

układ kierownictwa instytucjonalnego oraz układ kierownictwa funkcjonalnego 

(koordynacyjny). Różnią się one przede wszystkim odmiennym rozłożeniem akcentów 

w zakresie kryteriów ich działania, w konsekwencji – środków prawnych sterowania, które 

występują w poszczególnych układach. Układ nadzorczy przewiduje jako dominujące 

kryterium legalność, natomiast w pozostałych dwóch układach takim kryterium jest celowość. 

Odmienne w poszczególnych układach są także prawne środki sterowania; różni je 

intensywność środków prawnych, jak i forma. W układzie kierownictwa instytucjonalnego oraz 

w układzie nadzorczym dominują środki władcze, w układzie kierownictwa funkcjonalnego 

środki niewładcze. Środki sterowania w układzie nadzorczym są najbardziej sformalizowane, 

natomiast w układzie kierownictwa instytucjonalnego stopień sformalizowania jest naturalnie 

najmniejszy, zróżnicowany natomiast w przypadku układu kierownictwa funkcjonalnego837. 

E. Knosala wyodrębnia również sześć, podstawowych elementów strukturalnych układów 

sterowania: struktury sterujące, struktury sterowane, informacja (jako „tworzywo” do podjęcia 

jakiejkolwiek decyzji) kryteria na podstawie których informacje są gromadzone (np. legalność, 

celowość, gospodarność, rzetelność, skuteczność i sprawność organizacyjna), czas, w którym 

zachodzi proces informacyjno-decyzyjny oraz środki prawne sterowania, tj. impulsy 

sterowania, informacje o charakterze postulatywno-dyrektywalnym (środki władcze 

i niewładcze środki informacyjno-doradcze)838.  

 Łatwo zauważyć, iż rozważania dotyczące prawnych układów sterowania dobrze 

wpisują się w szerszy kontekst realizowania przez administrację publiczną funkcji administracji 

świadczącej i funkcji sterującej; jak zostało przyjęte w rozdziale drugim rozprawy – obie te 

funkcje łączą się z korzystaniem przez administrację publiczną z instrumentów 

o zróżnicowanym charakterze: zarówno władczym, jak i niewładczym. 

 

 Przenosząc te rozważania na płaszczyznę funkcjonowania zakładów – powtórzyć 

należy, iż organy zakładowe „sterując” jego użytkownikami w celu osiągnięcia określonych 

                                                           
836Ibidem, s. 17. 
837Ibidem, s. 35. 
838Ibidem, s. 35 i n. 
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celów (dla realizacji których zakład został utworzony) korzystają ze zróżnicowanych 

instrumentów sterowania: o charakterze administracyjnoprawnym (przede wszystkim przy 

użyciu władztwa zakładowego), cywilnoprawnym, materialno–technicznym, jak i czynników 

pozaprawnych. 

 

 Warto zauważyć, iż problematyka funkcjonowania zakładów usług publicznych może 

być analizowana z perspektywy każdego z wyodrębnionego przez E. Knosalę układów 

sterowania. Co do układu nadzorczego – jakkolwiek kwestia ta będzie szerzej przeanalizowana 

w kolejnym rozdziale, o tyle w tym miejscu należy wskazać, iż struktura sterująca w tym 

układzie jest zróżnicowana. Będą to organy sprawujące nadzór (w relacji do zakładu) 

wewnętrzny, jak i zewnętrzny, szczególną postacią nadzoru będzie z kolei tzw. nadzór fachowy, 

tj. nadzór nad procesem świadczenia usług zakładowych. Strukturą sterowaną z kolei będą bądź 

same organy zakładowe (w przypadku nadzoru zewnętrznego oraz częściowo wewnętrznego), 

bądź też destynatariusze. Stosowane środki nadzorcze, tj. prawne instrumenty sterowania 

w tym układzie, będą miały charakter władczy, tj. będą polegały na wyciąganiu wiążących 

konsekwencji przez podmioty tworzące strukturę sterującą, lub też czysto informacyjny 

(zbliżony do kompetencji kontrolnych). Układ kierownictwa instytucjonalnego będzie 

przeplatał się w pewnym aspekcie z układem nadzorczym (przy dokonanym założeniu, 

iż nadzór jest elementem kierownictwa839). 

 

Organ kierujący zakładem ma co do zasady wyłączną kompetencję do podejmowania 

rozstrzygnięć we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania zakładu, chyba że 

wyraźny przepis prawa nakazuje mu współdziałanie w określonych przypadkach z innymi 

podmiotami bądź przekazuje pewien zakres zagadnień do kompetencji innego podmiotu840. 

Podstawowym jego zadaniem jest troska o prawidłowe wykonywanie celów, dla których zakład 

został utworzony, tj. wykonywanie funkcji kierownictwa. Co do rozumienia tego pojęcia 

w nauce prawa administracyjnego - termin ten oznacza najsilniejszą więź organizacyjną między 

organami administracji, występującą w układach scentralizowanych (takich, w których istnieje 

                                                           
839 Zob. szerzej rozdział 6; J. Łętowski opisując kierownictwo wskazuje, że „organ kierujący jest prawnie 

upoważniony do przekazywania impulsów w zakresie działania organu kierowanego” oraz że „organ kierowany 

ma obowiązek zastosowania się do dyspozycji organu kierującego”, zob. w tym zakresie J. Łętowski, Polecenie 

służbowe w administracji (...) Warszawa 1972, s. 52. Tego typu ujęcie kierownictwa zbliżone jest do przyjętego 

rozumienia sterowania. 
840Ibidem, s. 107, M. Elżanowski, Zakład państwowy (...), s. 119. 
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hierarchiczne podporządkowanie organu lub organów administrujących innemu organowi lub 

organom właśnie w ramach administracji rządowej oraz wewnątrz urzędów 

administracyjnych). Obowiązujące prawo nie określa zakresu ani środków kierownictwa, 

pozostawiając je uznaniu i wyborowi podmiotu kierującego i stawiając im tylko ogólne ramy 

prawne. W ramach kierownictwa organ nadrzędny może wykorzystywać wszelkie środki 

oddziaływania (np. polecenia służbowe), za pomocą których wyznacza treści działania 

jednostce kierowanej, a pełna odpowiedzialność prawna za ich wykonanie leży po jego 

stronie841.  

 

 W ramach kierownictwa wykorzystywane są wszelkie prawne środki oddziaływania 

(sterowania), łącznie z możliwością oddziaływania na bieg konkretnych spraw, z wyjątkiem 

środków, których prawo zakazuje. Organ kierujący dysponuje także prawem do oceniania 

działalności podmiotu kierowanego, formułowania zaleceń o charakterze generalnym 

i wyciągania konsekwencji z uchybień – przy zastosowaniu wszelkiego rodzaju prawnych 

kryteriów weryfikacyjnych, łącznie z uprawnieniami do wydawania obowiązujący organ 

podległy aktów ogólnych i indywidualnych (zarządzeń i poleceń), prawem do kontrolowania 

przestrzegania przez organ podległy zarówno przepisów prawa jak i dyrektyw wydawanych 

przez organ nadrzędny, uprawnieniem do przejmowania w wypadkach określonych przez 

prawo rozpoznania sprawy i wydania decyzji zamiast organu niższego stopnia, prawem 

obsadzania stanowisk w organie podległym, a także stosowania środków dyscyplinarnych 

wobec pracowników organu842. 

 

 Oczywiście – ponownie należy podkreślić, że pojęcie kierownictwa jest immanentnie 

związane z układami scentralizowanymi z istniejącymi wewnątrz nich relacjami 

hierarchicznego podporządkowania. Przypomnieć należy wyrażone wcześniej stanowisko, 

iż relacja zakładowa między organami zakładu a jego destynatariuszami ma charakter 

zewnętrzny. Jedynie poprzez koncepcję szczególnych stosunków władczych (przy zachowaniu 

przywołanych zastrzeżeń do klasycznego rozumienia tego rodzaju stosunków), tj. „podwójnego 

podporządkowania” ogólnej regulacji prawnej i dodatkowo „nakładającej się na nią” regulacji 

                                                           
841 J. Zimmermann, Prawo administracyjne (…), s. 227; szerzej na temat kierownictwa: W. Góralczyk jr., 

Kierownictwo w prawie administracyjnym, Warszawa 2016. 
842 P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (...), s. 106. 
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szczególnej, obowiązującej w danym zakładzie843, można w drodze ostrożnej analogii 

twierdzić, że relacja zakładowa jest ukształtowana podobnie do relacji w ramach układu 

scentralizowanego. Klasycznie rozumiane pojęcie kierownictwa nie oddaje więc charakteru 

relacji między organem zakładowym a jego destynatariuszami; przyjąć należy, iż omawiane 

pojęcie „sterowania” jest z tej perspektywy bardziej operatywne. 

 

 Układ kierownictwa funkcjonalnego oparty jest o pojęcie koordynacji. Koordynacja 

z prakseologicznego punktu widzenia jest współdziałaniem w celu wyeliminowania konfliktów 

(aspekt negatywny) oraz osiągania korzyści (aspekt pozytywny funkcji koordynacji)844. 

Z punktu widzenia prawniczego można wyróżnić trzy grupy poglądów, opisujące to pojęcie: 

pierwsza z nich (ściśle wiążąca koordynację z pojęciem kierownictwa) przyjmuje, 

iż koordynacją jest uzgodnienie działań odpowiednich jednostek (koordynowanych) przez 

jednostki koordynujące, które pozostają w pozycji wyższej. Druga grupa poglądów upatruje 

istoty prawnej koordynacji w uzgodnieniu działania jednostek wyposażonych w pewną 

samodzielność (wyłączone w tym wypadku z zakresu tego pojęcia są układy hierarchicznego 

podporządkowania, pozostają w nim układy zdecentralizowane), trzecia grupa poglądów 

z kolei wskazuje na to, że koordynacja prawna występuje jedynie tam, gdzie między 

podmiotami koordynowanymi a koordynującymi nie istnieje podległość organizacyjna845. 

Przychylić się jednak należy do stanowiska J. Zimmermanna, iż koordynacja – po pierwsze – 

nie występuje samoistnie jako osobna kategoria czy rodzaj kompetencji, ale zawsze jest 

związana z innymi układami organizacyjnymi i może występować (najczęściej) w układzie 

zdecentralizowanym, ale może istnieć również przy hierarchicznym podporządkowaniu, 

ponieważ polega tylko na ujednolicaniu i dostosowaniu do siebie działań podmiotów, które 

mogą być nawet od siebie niezależne z punktu widzenia innych możliwości organizacyjnych846. 

 

 Odnosząc to do problematyki zakładów – układ kierownictwa funkcjonalnego może być 

odnoszony do zakładów w większym stopniu zdecentralizowanych, przede wszystkim 

zakładów usług publicznych typu korporacyjnego; tam, gdzie mamy do czynienia z wspólnotą, 

możemy mieć również przywołane powyżej „współdziałanie w celu wyeliminowania 

                                                           
843 J. Zimmermann, Prawo administracyjne (...), s. 87. 
844 E. Knosala, Prawne układy sterowania (...), s. 32 i n., zob. przywołaną tam literaturę. 
845Ibidem, s. 32-33. 
846 J. Zimmermann, Prawo administracyjne (...), s. 237. 
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konfliktów i osiągania korzyści”, tj. uwzględnienie stanowiska destynatariuszy w ramach 

procesów decyzyjnych847. Jednakże koordynacja, będąca elementem kierownictwa i polegająca 

na dostosowaniu do siebie działań podmiotów koordynowanych, będzie funkcjonować również 

w zakładach usług publicznych występujących w układach scentralizowanych. 

 

 Poświęcając więcej uwagi instrumentom sterowania (oddziaływania) na użytkowników 

zakładu wskazać należy, iż będą to instrumenty prawne o charakterze administracyjnoprawnym 

(akty zakładowe generalne, indywidualne), cywilnoprawne (kategoria umów zakładowych), jak 

i instrumenty faktyczne, w tym czynności materialne, działania społeczno-organizatorskie, jak 

i w ramach świadczenia usług zakładowych (np. oddziaływanie wychowawcze). Pokrywa się 

to więc z formami realizacji władztwa zakładowego, co rzecz jasna nie jest przypadkowe; 

podkreślić więc trzeba, iż podstawowym instrumentem sterowania użytkownikami zakładu jest 

władztwo zakładowe, we wszystkich swoich wymiarach. 

 

 Warto spojrzeć również na tę kwestię z perspektywy socjologiczno-prawnej. 

Szczegółowe rozważania na ten temat wykraczałyby poza przyjęte ramy rozprawy, jednakże 

odwołać się w tymi miejscu należy do pojęcia skuteczności (w tym skuteczności prawa). 

Działanie jest skuteczne, gdy osiąga cele, dla których zostało podjęte i gdy robi to w sposób, 

który był zamierzony848. Skuteczność norm prawnych klasycznie dzieli się na skuteczność 

behawioralną, socjotechniczną i symboliczną849, w polskiej teorii prawa wyróżnia się 

skuteczność behawioralną, finitystyczną i społeczno-wychowawczą850. Socjologowie prawa 

rozróżniają skuteczność węższą i szerszą851, definiują ją również jako zgodność skutków 

z zamiarem prawodawcy852. Skuteczność w wymiarze behawioralnym oznacza, że zachowanie 

adresatów normy prawnej odpowiada jej dyspozycji w sytuacjach wskazanych w hipotezie, 

niezależnie od dalszych efektów, jakie wywołuje; źródłem wiedzy o celu normy jest tu sama 

norma853. Skuteczność socjotechniczna ma miejsce wtedy, gdy prawo jest skutecznym 

narzędziem osiągania celów wykraczających poza jego proste przestrzeganie, tj. wtedy, gdy 

                                                           
847 Zob. E. Knosala, Prawne aspekty sterowania (...), s. 34. 
848 T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Wrocław 1965, s. 113-116. 
849 A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień, Leksykon socjologii prawa (...), s. 320.  
850 Zob. J. Wróblewski, Skuteczność prawa i problemy jej badania, Studia Prawnicze 1980, Nr 1-2. 
851 M. Borucka-Arctowa, O społecznym działaniu prawa, Warszawa 1967. 
852 A. Podgórecki, Socjologia prawa, Warszawa 1962, s. 162 i n. 
853 A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień, Leksykon socjologii prawa (...), s. 320. 
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prowadzi do osiągniecia rezultatów społecznych, które przyświecały jego uchwaleniu854. 

Skuteczność symboliczna oznacza, że normy prawne przyczyniają się do powstania 

zamierzonych efektów w sferze poglądów, zapatrywań, postawi swoich adresatów lub innych 

osób, ich ideologii czy uznawanych przez nie wartości855. 

 

 Warto wiec wskazać, iż przedmiotem działań organów zakładu, jego pracowników, jest 

skuteczne oddziaływanie na jego użytkowników, sterowanie nimi przy pomocy określonych 

instrumentów (w tym prawnych). Normy zakładowe – jak zresztą wszelkiego rodzaju normy 

w idealnym modelu - winny być więc skuteczne zarówno z punktu widzenia behawioralnego, 

socjotechnicznego, jak i symbolicznego. Celem niektórych rodzajów zakładów, poza 

zapewnieniem świadczenia usług zakładowych, jest również realizacja pewnych wartości, 

propagowanie określonych postaw (np. oddziaływania wychowawcze w szkołach, 

resocjalizacyjne w zakładach karnych, pobudzenie zdolności do samodzielnego, krytycznego 

myślenia na uniwersytetach). W tym zakresie ocena skuteczności działań zakładu, w tym 

stosowanych przezeń środków prawnych, oparta wyłącznie na behawioralnym rozumieniu tego 

pojęcia, rzecz jasna nie wystarcza. Konieczne jest więc w tym zakresie umiejętne korzystanie 

ze środków władczych – przywołane powyżej przykłady przekraczania granic (nadużywania) 

władztwa zakładowego, powoduje, iż trudniejsze jest osiągnięcie skuteczności 

socjotechnicznej i symbolicznej norm zakładowych (generalnych i indywidualnych). 

 

 Przeprowadzone powyżej rozważania pozwalają również na spojrzenie na tę kwestię 

z punktu widzenia założeń stricte nauki administracji. Warto więc w tym kontekście sięgnąć 

do klasycznej koncepcji autorstwa F. Longchampsa856. 

 

Autor ten wskazuje, iż zjawisko administracji publicznej jest to działanie kulturowe na 

stanowisku publicznym, czyli w takim położeniu społecznym, w którym według przekonania 

społecznego działający ma bądź przewagę wobec innych, bądź wyłączność używania 

                                                           
854Ibidem, zob. też przywołaną tam literaturę, m. in. L. Petrażycki, O nauce, prawie i moralności – pisma wybrane, 

Warszawa 1985s. 153. Autor ten pisał „o świadomie-racjonalnym operowaniu prawem jako środkiem do osiągania 

takich czy innych celów”. 
855 A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień, Leksykon socjologii prawa (...), s. 321. 
856 F. Longchamps, Założenia nauki administracji, Wrocław 1991 (reprint). Dalsze rozważania oparte będą o 

powyższą monografię. 
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szczególnych środków i korzystania ze szczególnej ochrony857. „Działanie kulturowe” jest 

działaniem człowieka, które wprowadza zmianę w rzeczywistości, i dla którego daje się 

oznaczyć jakiś stosunek do jakiejś wartości858. Działanie to musi być objęte podziałem pracy, 

tj. w którym działający i stan zastany zgadzają się z oznaczeniami wyrażonymi w podziale 

pracy, tj. w układzie zdań wyrażających, iż ze względu na określony cel poszczególni działający 

spełniają poszczególne działania wskazane za pomocą znamion stanu zastanego i stanu 

zdziałanego. Podział pracy, obejmujący działania kulturowe na stanowisku publicznym stanowi 

układ administracji publicznej, z kolei zjawiska administracji publicznej i układy administracji 

publicznej łącznie stanowią administrację publiczną859. 

 

 Rozwijając powyższe pojęcia – oznaczenie stosunku do wartości działania kulturowego 

nakazuje ująć wartości jako takie treści pomyślane, które są we współżyciu społecznym 

traktowane przez innych ludzi jako zewnętrzne i choć w części niezależne od ich własnych 

przeżyć, tj. obiektywy społeczne; wartościami są te obiektywy społeczne, które występują we 

współżyciu społecznym jako podstawy ocen860. Stanowisko publiczne z kolei jest takim 

położeniem społecznym, w którym ktoś bądź ma przewagę w jakimś zakresie zachowania 

społecznego, a inni mu się podporządkowują, bądź też używa w działaniu szczególnych 

środków i korzysta ze szczególnej ochrony i to w sposób wyłączny861. F. Longchamps celowo 

nie wprowadza do tego pojęcia elementu władztwa, gdyż – wedle tego ujęcia – nie wyczerpuje 

ono wszystkich postaci stanowiska publicznego862. Położenie społeczne wynika z przekonania 

społecznego jako jednego z wypadków obiektywu społecznego863. Znamię „podziału pracy” 

wyłącza z przedmiotu badania wszelkie działania dorywcze, odosobnione, a także funkcje 

rządzenia864. 

 

 Pogłębiając rozważania dotyczące samego układu administracyjnego – konieczne jest 

wskazanie jego składników i czynników wyznaczenia (determinanty, tj. te czynniki, które 

wpływają na kształtowanie się danego rodzaju układu)865. Układ administracyjny nie jest 

                                                           
857 F. Longchamps, Założenia nauki administracji (...), s. 80. 
858Ibidem, s. 74. 
859Ibidem, s. 87-89. 
860Ibidem, s. 75-76. 
861Ibidem, s. 80. 
862Ibidem. 
863Ibidem, s. 81. 
864Ibidem, s. 86. 
865Ibidem, s. 104. 
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wydarzeniem, jest wyrażeniem rzeczywistych społecznie866 stosunków, umiejscowionych 

wedle F. Longchampsa w tzw. płaszczyźnie znakowanej, w jej nadbudowie867. Układ 

administracyjny jest podziałem pracy, czyli wyrażeniem stosunków właściwości i celowości, 

pomiędzy działającym, dziełem (a więc elementami zjawiska administracyjnego, wskazanymi 

za pomocą jakichś znamion) i celem, tj. jakąś wartością, treścią pomyślaną868. Stosunek 

właściwości wiąże działającego z oznaczeniem dzieła (czyli z oznaczeniem stanu zastanego 

i stanu zdziałanego); zdania, że minister wydaje rozporządzenia wykonawcze, sołtys zarządza 

majątkiem gromadzkim, konduktor sprawdza bilety, wyrażają stosunki właściwości, które to 

stosunki mogą być również szeregowane według tego, jak kształtowanie postępuje od bardziej 

ogólnego i warunkującego, do bardziej szczegółowego i uwarunkowanego. „Stosunki 

stosunków” F. Longchamps nazywa stosunkami rzędności, tj. nadrzędności, równorzędności 

i podrzędności869. Drugi składnik układu stanowią stosunki celowości; stosunek ten łączy 

oznaczenie działającego i oznaczenie dzieła z celem. Sensowność podziału  pracy polega na 

tym, że ludzie dzielą pracę między siebie w sposób celowy, tj. tak, aby osiągnąć jakiś cel, 

poszczególne wartości są porządkowane w stosunku do jakiegoś celu. Cel z kolei jest funkcją 

wartości i obiektywem społecznym870.  

 

Co do czynników wyznaczenia układu – występują tutaj czynniki koniecznościowe, 

powinnościowe i dowolnościowe871. Koniecznościowe czynniki wyznaczenia działają 

w stosunku do układu pośrednio przez zjawiska administracyjne; będą nimi np. konieczne 

warunki społeczno-gospodarcze i polityczne oraz ich zmiany, zdolność człowieka do pracy, 

czas potrzebny do wykonania pracy, oporność tworzywa. Powinnościowe czynniki 

bezpośrednio dotyczą układu; może by ułożone zdanie powinnościowe, zgodnie z którym układ 

ma być tak (a nie inaczej) ułożony. Czynnikami powinnościowymi – oprócz rzecz jasna norm 

prawnych – będą normy techniczne, zasady gospodarności, celowości, zasady dobrej 

                                                           
866Ibidem, s. 124. 
867 F. Longchamps dzieli rzeczywistość na „bezpośrednio dostępną” i „znakowaną”, tj. odróżnia rzeczywistość 

poznawaną za pomocą doznań zmysłowych, tworzoną przez przedmioty materialne, sytuacje realne, od tej części 

rzeczywistości, która zostaje wyrażona znakami. Znakiem jest określony wygląd, czyli to, jak dany przedmiot 

przedstawia się nie tylko ze względu na wrażenia wzrokowe, ale i inne uzdolnienia poznawcze. Za pośrednictwem 

znaków poznaje się pewną swoistą dziedzinę rzeczywistości: twory pomyślane, twierdzenia o przedmiotach 

materialnych, stosunkach między nimi. Stosunki między znakami można wyrażać przez inne, „wyższego” rzędu 

znaki, zob. Ibidem, s. 91. 
868Ibidem, s. 93. 
869Ibidem, s 113. 
870Ibidem, s. 113-119. 
871Ibidem, s. 121-123. 
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administracji (przy czym nie ma koniecznego związku między układem a ww. wartościami, co 

rodzi problem tzw. administracji nieprawidłowej)872. Czynniki dowolnościowe to te czynniki, 

które według potocznego rozumienia przypisuje się dowolnemu wyborowi działającego873. 

 

F. Longchamps podkreśla również, że układy administracyjne mogą być powiązane ze 

sobą we wzajemne stosunki, np. nadrzędności, kiedy w ramach jednego układu (np. samorządu 

miejskiego) mieści się inny układ podrzędny (przedsiębiorstwo komunikacji tramwajowych), 

mogą występować rozmaite stosunki mieszane, częściowo równorzędne, częściowo podrzędne; 

powoduje to istnienie zjawiska spiętrzenia stosunków874. Ostatecznie F. Longchamps 

podkreśla, że schemat wynikły z analizy układu pozwala rozmieścić na nim poszczególne 

postaci rzeczywistej administracji – ustrojowe i funkcjonalne. Zarówno zróżnicowanie kształtu 

struktury administracji publicznej, jak i jej sposobu postępowania, dają się oznaczyć za pomocą 

podziału pracy. W schemat ten wedle F. Longchampsa da się wpisać wszystkie, klasyczne 

zagadnienia ustroju administracyjnego, jak np. zagadnienie decentralizacji, da się w nim 

wyznaczyć każde rozwiązanie zagadnienia samorządu – czy to włączonego w porządek 

państwowy, czy też utrzymanego poza nim, zarówno samorządu w sensie politycznym, jak 

i prawnym875. 

 

 Odnosząc to do problematyki zakładów - relacje zakładowe, analizowane 

z perspektywy organów zakładowych, są rzecz jasna skonkretyzowanym (do określonego 

wycinka rzeczywistości) wymiarem wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji 

świadczącej. Następuje tutaj obiektywna zmiana w rzeczywistości, będąca w relacji do 

założonego celu funkcjonowania zakładu, dlatego też jest oczywiście zjawisko kulturowe, 

stanowiące administrację publiczną w rozumieniu F. Longchampsa. Pojęcie „stanowiska 

publicznego”, użyte w kontekście pozycji zakładu i jego organów, ocenianego przez 

destynatariuszy i osoby trzecie, dobrze oddaje całokształt relacji zakładowych. F. Longchamps 

celowo nie używa w tym zakresie pojęcia „władztwa”, gdyż – mimo że jest ono zapewne 

najczęstszą postacią stanowiska publicznego – to jednak nie oddaje ono istoty tego pojęcia i nie 

wyczerpuje jego wszystkich wypadków. W niniejszej rozprawie kilkukrotnie zaś było 

                                                           
872Ibidem, s. 122. 
873Ibidem, s. 104. 
874Ibidem, s. 124. 
875Ibidem, s. 126. 
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podkreślane, że pojęcie władztwa zakładowego faktycznie nie oddaje istoty relacji 

zakładowych, ze względu na ich mieszany (w tym cywilnoprawny) charakter. Owszem, 

władztwo zakładowe zawsze funkcjonuje co najmniej „w tle” relacji zakładowych (chociażby 

przy determinacji treści umowy zakładowej czy też w ramach kwalifikowanych świadczeń 

rzeczowych), jednakże nie tylko władztwo zabezpieczone przymusem państwowym 

determinuje w tym rozumieniu stanowisko publiczne. Nie sposób nie zauważyć, 

że F. Longchamps dokonuje tutaj pewnego socjologicznego zakorzenienia, wskazując, 

iż stanowisko publiczne jest położeniem społecznym, gdzie ta „przewaga” (związana 

chociażby właśnie ze środkami władczymi) wynika z „przekonania społecznego”. Przekonanie 

to niekoniecznie musi być determinowane prawnie określonymi atrybutami władztwa, może 

wynikać chociażby z autorytetu (np. w relacji profesor – student). Podział pracy w ramach 

zakładu – świadczenie usług zakładowych przez pracowników zakładu, określone działania 

destynatariuszy, związane z tymże procesem świadczenia usług zakładowych, czyli stosunki 

właściwości – wynika z założenia zmierzania do osiągnięcia określonego celu funkcjonowania 

danego rodzaju zakładu (stosunki celowości).  

 

Z tej perspektywy więc relacja zakładowa, będąca podstawą funkcjonowania zakładu 

jako układu administracyjnego, będzie funkcją stosunków właściwości i celowości, 

kształtowanych przez czynniki wyznaczenia układu. Czynnikami koniecznościowymi będą 

więc aktualne uwarunkowania społeczno-gospodarcze (co już wielokrotnie było podkreślane, 

mające istotne znaczenie dla funkcjonowania zakładów), posiadanie przez pracowników 

i destynatariuszy określonych (w tym prawnie) cech, pozwalających im na wejście w strukturę 

zakładową, wreszcie wyodrębnienie strukturalno-organizacyjne. Czynnikami 

powinnościowymi będzie „tło” funkcjonowania zakładu, tj. normy prawne, ale i pewne 

niewymierne, niedookreślone prawnie zwyczaje, kształtujące funkcjonowanie danego rodzaju 

zakładu – zwyczaje uniwersyteckie, szkolne, więzienne itp., weryfikowane dopiero metodą 

oglądu badawczego876 w konkretnym przypadku. Wreszcie czynniki dowolnościowe – 

uwarunkowania „ludzkie”, wynikające z woli kształtowania relacji zakładowych przez organy 

zakładu i destynatariuszy, w ramach względnej swobody zakładowej, uzależnione też od 

indywidualnych cech charakteru danych osób – piastunów jednoosobowych organów 

                                                           
876 Szerzej nt. metody badania oglądowego, zob. Ibidem, s. 151-192. 
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zakładowych, wchodzących w skład organów kolegialnych, pracowników zakładu, jak 

i wreszcie jego użytkowników. 

 

Zakład usług publicznych z tej perspektywy będzie elementem spiętrzenia układów, 

powiązania ich w rozmaite stosunki różnego typu. Występują tutaj relacje nadrzędności 

i podrzędności (np. obustronna relacja między podmiotem tworzący zakład i konkretnym 

zakładem, niezależnie od tego, czy jest to relacja w układzie scentralizowanym czy 

zdecentralizowanym) oraz równorzędności („sieć” zakładów danego typu i wzajemne relacje 

między nimi). Przywołane powyżej układy sterowania, tj. układy nadzorcze, kierownictwa 

instytucjonalnego i kierownictwa funkcjonalnego, wpisują się w schemat funkcjonowania 

zakładu, jako układu administracyjnego w rozumieniu F. Longchampsa, dopełniają 

i uszczegóławiają powyższy model, poprzez sprecyzowanie stosunków właściwości 

i celowości z perspektywy organów zakładowych. 

 

5.6. Cyfryzacja działalności administracji publicznej a świadczenie usług przez 

zakłady 

 

5.6.1. E-państwo, E-administracja publiczna, E-zakład877 

 

 Spojrzenie na problematykę funkcjonowania zakładów z perspektywy końca drugiej 

dekady XXI wieku wymaga również szerszego uwzględnienia zagadnienia cyfryzacji życia 

publicznego i samej administracji publicznej. Idee z tym związane – zbiorczo określane jako 

model „e-państwa” – nie są obce rozważaniom przedstawicieli nauki prawa administracyjnego 

w zasadzie od samego początku odczuwalnego wpływu procesów elektronizacji i cyfryzacji 

życia społecznego878. Postęp informatyczny wymusił również inny sposób administrowania 

i relacje między administracją a jednostką879. Wskazuje się, że technologie informacyjno-

                                                           
877 Zaprezentowane w tej mierze rozważania opierają się o koncepcję układu e-państwa i e-administracji publicznej 

w ujęciu P. Dobosza, zob. szerzej na ten temat: P. Dobosz, Istota cywilizacji administracji publicznej 

[w:] J. Korczak (red.), Cywilizacja administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin prof. 

nadzw. UWr dra hab. Jana Jeżewskiego, Wrocław 2018, s. 105-117. 
878 Warto podkreślić, iż kwestie te były przedmiotem badań nauki prawa administracyjnego już w latach 80., zob. 

np. I. Lipowicz, Administracyjnoprawne zagadnienia informatyki, Katowice 1984. 
879Idem, Istota administracji [w:] Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski (red.), Prawo administracyjne (...), 

s. 35 i n. 
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komunikacyjne wpływają na modernizację państwa, na lepsze zarządzanie, co wiąże się ze 

sprawniejszą administracją publiczną i większym zaangażowaniem obywateli w procesy 

demokratyczne880. Podmioty udostępniające informacje i świadczące usługi, takie jak podmioty 

sektora publicznego, w coraz większym stopniu posługują się Internetem w celu tworzenia, 

gromadzenia i udostępniania szerokiego zakresu informacji i świadczenia w trybie online usług 

o podstawowym znaczeniu dla społeczeństwa881. Dzisiaj Internet funkcjonuje również w sferze 

administracji publicznej, a jego rozwój jako technologii globalnej umożliwia udostępnianie 

użytkownikom znacznie szerszego zakresu informacji, wiadomości, opinii, na które mogą 

odpowiadać lub które mogą podać w wątpliwość. Usługi świadczone w administracji 

z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej są coraz bardziej wyrafinowane, jest ich coraz 

więcej i przynoszą widoczny wzrost wydajności, są coraz bardziej dostępne oraz lepiej 

i częściej służą obywatelom w ramach kontaktów z instytucjami sektora publicznego882. Warto 

w tym kontekście przywołać kilka platform, m. in. Elektroniczna Platforma Usług 

Administracji Publicznej (ePUAP), Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych (PUE ZUS), elektroniczny rejestr przedsiębiorców działających w Polsce (CEIDG 

oraz KRS), system Elektronicznych Ksiąg Wieczystych, system zapewniający dostęp do 

danych przestrzennych i map topograficznych, tj. Geoportal, serwis dla pacjentów, 

udostępniający dane gromadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, tj. Zintegrowany 

Informator Pacjenta. 

 

 Odpowiadając na pytanie czym jest e-administracja, należy zauważyć, że „na model 

elektronicznej administracji (e-administracji) składają się zelektronizowane relacje 

informacyjno-komunikacyjno zewnętrzne: urząd-obywatel, urząd-przedsiębiorca, urząd-

usługodawca oraz wewnętrzne: urząd-urząd i urząd-pracownicy”883. Administracja 

elektroniczna ma stanowić elastyczny, otwarty i przyjazny mechanizm, zapewniający 

współdziałanie pracowników różnych szczebli w celu załatwienia indywidualnych spraw 

interesantów (w tym obywateli, przedsiębiorców, osób fizycznych i prawnych) oraz 

zaspokajania ich zbiorowych potrzeb. Działanie to w warstwie technologicznej wspomagane 

                                                           
880 A. Monarcha-Matlak, Wpływ komunikacji elektronicznej na prawo administracyjne [w:] J. Jagielski, 

M. Wierzbowski (red. nauk.) Prawo administracyjne dziś i jutro, Warszawa 2018, s. 158. 
881Ibidem, zob. Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z 26.10.2016 r. w sprawie 

dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego, Dz. Urz. UE L 327, s.1  
882Ibidem, s. 158-159. 
883 G. Szyszka, B. Śliwczyński (red.), Elektroniczna gospodarka w Polsce. Raport 2003, Poznań 2004, s. 86, 

D. Fleszer, Wokół problematyki e-administracji, „Roczniki Administracji i Prawa”, 2014/14/1, s. 126. 
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będzie przez interoperacyjne systemy teleinformatyczne (kompatybilne systemy 

elektronicznego obiegu dokumentów) oraz źródłowe rejestry publiczne (rozproszone 

i zintegrowane bazy danych)884. W doktrynie reprezentowane jest również bardziej 

funkcjonalne pojęcie – e-administrację powinno się utożsamiać z e-government jako 

wspomagane przez systemy teleinformatyczne oraz źródłowe bazy danych działanie jednostek 

administracji publicznej w celu załatwienia indywidualnych lub zbiorowych potrzeb 

interesantów885. Podnosi się również, że usprawniając administrację technicznie, ułatwiając 

pracę urzędnikom, skracając czas załatwienia różnych spraw, należy mieć na uwadze 

obywatela, tak, aby nie był już więcej postrzegany jako nośnik informacji, ale jako odbiorca 

usług publicznych886. 

 

 W doktrynie podkreśla się również, że „dla powstania w pełni zinformatyzowanej 

administracji konieczna jest integracja tzw. front office z back office. Front office oznacza sferę 

zewnętrzną administracji (kontakt na linii urząd-obywatel), gdzie dokonuje się przetwarzania 

dostarczanych informacji, tu też następuje wprowadzenie do systemu teleinformatycznego 

danego urzędu danych, które zostały dostarczone w tradycyjnej formie. Samo wdrażanie 

technik informatycznych w sferze wewnętrznej działalności administracji, stosowanie narzędzi 

informatycznych (oznaczających odpowiedni sprzęt jak i oprogramowanie) w wewnętrznych 

strukturach i procesach administracyjnych jest jedynie utworzeniem tzw. wirtualnej 

biurokracji”887. Istotne z tej perspektywy jest również umożliwienie świadczenia 

użytkownikowi usług publicznych w formie one-stop government(one-stop-shop); wedle tego 

założenia obywatele mają dostęp do świadczonych usług przez jeden punkt kontaktowy 

(w postaci sekretariatu lub wirtualnego portalu), nawet jeśli te usługi są wypełniane przez różne 

wydziały, urzędy i szczeble administracyjne, z punktu widzenia obywatela, interesanta 

administracji publicznej, podział funkcyjny na urzędy zajmujące się konkretnymi usługami, 

przestaje istnieć)888. 

                                                           
884 J. Janowski, Administracja elektroniczna, Warszawa 2009, s. 53. 
885 M. Sakowicz, Zastosowanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w rządzeniu i zarządzaniu 

administracją publiczną [w:] J. Osiński (red.), Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania 

i oczekiwania, Warszawa 2008, s. 79., tak też D. Fleszer, Wokół problematyki e-administracji (...), s. 126. 
886 D. Chromicka, Instrukcje kancelaryjne w e-administracji [w:] G. Szpor (red.), Prawne problemy informatyzacji 

administracji, Warszawa 2008, s. 64-65. 
887 K. Kłosowski, Ewolucja czynności faktycznych administracji [w:] L. Zacharko, A. Matan. G. Łaszczyca (red.) 

Ewolucja prawnych form administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60. Rocznicy urodzin Profesora 

Ernesta Knosali, Warszawa 2008, s. 167, D. Fleszer, Wokół problematyki e-administracji (...), s. 130. 
888 D. Fleszer, Wokół problematyki e-administracji (...), s. 130. 
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 Z powyższymi tezami należy się generalnie zgodzić. Pełna informatyzacja, 

wprowadzenie modelu e-administracji, wymaga działań na kilku płaszczyznach. Po pierwsze – 

zapewnienie maksymalnej integracji działań, systemów elektronicznych na poziomie back 

office, tj. w relacjach wewnątrz administracji publicznej. Oczywiste wydaje się, że w kontekście 

zglobalizowanej rzeczywistości, wymiana posiadanych informacji pomiędzy urzędami musi 

następować w sposób maksymalnie sprawny (np. między organami administracji publicznej, 

prowadzącymi rejestry gruntów i budynków a wydziałami wieczystoksięgowymi sądów, 

między organami, prowadzącymi rejestry karne a sądami karnymi889, między urzędami stanu 

cywilnego a sądami cywilnymi itp.), tak, aby interesariusz administracji publicznej również 

w ramach front office mógł szybko uzyskać konkretną usługę, najlepiej za pośrednictwem 

przywołanego modelu one-stop shop. Ułatwienie pracy urzędnikom, poprzez informatyzację 

ich czynności, musi równocześnie przekładać się na swobodniejszy, bardziej elastyczny dostęp 

do usług świadczonych przez administrację publiczną; w przeciwnym wypadku model e-

administracji będzie niezupełny. Wiąże się to rzecz jasna z koniecznością zapewnienia 

odpowiedniego poziomu fachowości administracji publicznej, poprzez przeszkolenie 

pracowników obsługujących ww. systemy i generalne zapewnienie ich funkcjonalności, gdyż 

w przeciwnym razie ułatwienia związane z modelem e-administracji będą iluzoryczne. 

Relewantna z tej perspektywy jest również kwestia podniesienia świadomości o użyteczności 

elektronicznych rozwiązań, zarówno w przypadku społeczeństwa, jak i podniesienia poziomu 

świadomości pracowników instytucji publicznych890. Podkreślić trzeba, że zmniejszenie oporu 

urzędników i zwiększenie ich zaangażowania w ustalanie kierunków działania w tym zakresie 

również ma wpływ na to, jak szybko zostanie wprowadzony w życie e-government891. 

P. Dobosz wskazuje, że „cywilizacja administracji technicznej’, tj. e-administracja, wymaga jej 

odpowiedniego technicznego oprzyrządowania. „E-administracja nie może funkcjonować 

w technicznym oderwaniu od mechanicznej/technicznej rzeczywistości podmiotów 

administrowanych i ich mobilności społecznej. Dla dobrego funkcjonowania e-administracji 

nieodzowne jest zaistnienie triady: e-społeczeństwo obywatelskie, e-państwo i e-administracja, 

pozostających w realnych mechanizmach interakcji społecznych w płaszczyźnie 

funkcjonalności technicznej”892. 

                                                           
889 Nieprawidłowości w komunikacji na tym poziomie były jedną z wielu przyczyn powstania tzw. afery Amber 

Gold. 
890 Zob. K. Celarek, Prawne aspekty informatyzacji administracji, Dąbrowa Górnicza 2009, s. 153. 
891 M. Ganczar, Informatyzacja administracji publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli 

i przedsiębiorców, Warszawa 2009, s. 36-37 i podana tam literatura, zob. też. D. Fleszer, Wokół problematyki e-

administracji (...), s. 128. 
892 P. Dobosz, Istota cywilizacji administracji publicznej (...), s. 113. 
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 Rzecz jasna nie jest tak, że proces cyfryzacji świadczenia usług przez administrację 

publiczną nie niesie ze sobą żadnych zagrożeń; istotnym problemem z tej perspektywy jest 

konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych posiadanych przez organy administracji, 

w tym tzw. danych wrażliwych. Zgodzić się należy również, że cyfryzacja, informatyzacja, nie 

rozwiąże wszelkich problemów funkcjonowania administracji publicznej, gdyż w proces 

świadczenia usług publicznych zawsze będzie zaangażowany czynnik ludzki – często zawodny 

– jednak przychylić się należy do stanowiska, iż „informatyka nie jest w stanie rozwiązać 

wszystkich problemów administracji, z którymi nie może poradzić sobie sama administracja, 

jednak zarówno informatyka, jak i administracja, są skazane na współpracę. Informatyka 

proponuje produkty, które znaczenia nabiorą dopiero wtedy, gdy będą wykorzystane przez 

administrację893. To stanowisko A. Monarchy-Matlak należałoby uzupełnić poprzez 

stwierdzenie, że proponowane przez informatykę produkty nabiorą znaczenia dopiero wtedy, 

gdy będą kompetentnie i sprawnie wykorzystanie przez administrację. Ponownie – bez tego e-

administracja może stać się jedynie modelem teoretycznym. 

 

 Procesy cyfryzacji mają rzecz jasna również wpływ na funkcjonowanie zakładu usług 

publicznych. Z tej perspektywy umownym pojęciem „e-zakładu” można określić te aspekty 

zarządzania zakładem lub też świadczenia usług przez zakład, w których wykorzystywane są 

nowe technologie. Co istotne – to usprawnienie jest obserwowane zarówno w zakładach 

otwartych (półotwartych), z których korzystanie jest dobrowolne, cechujących się względną 

autonomią, realizujących zasadę decentralizacji (np. szkołach wyższych), ale również 

w zakładach zamkniętych, przymusowych, silnie scentralizowanych, np. w zakładach karnych. 

  

5.6.2. Nowe formy świadczenia usług przez zakłady 

 

 Rzecz jasna nie jest możliwe przeanalizowane wszelkich występujących nowych form 

świadczenia usług przez zakłady; podkreślić należy, iż postęp technologiczny i naukowy 

nieustannie determinuje wdrażanie przez zakłady opieki zdrowotnej nowych sposób leczenia, 

przy użyciu nowego sprzętu itp. Dlatego też analiza zmian w tym zakresie – bez fachowej 

wiedzy medycznej – jest pozbawiona sensu i z pewnością przekraczałaby ramy niniejszej 

rozprawy, podobnie jak w przypadku innego rodzaju zakładów. Dlatego też wskazane zostaną 

                                                           
893 A. Monarcha-Matlak, Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej, Warszawa 2008, s. 203-204. 
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trzy, wybrane obszary funkcjonowania zakładów usług publicznych, gdzie te zmiany są z jednej 

strony łatwo zauważalne, z drugiej nie wymagają wgłębiania się w szczegóły techniczne. 

Mianowicie – cyfryzacja świadczenia usług przez uczelnie wyższe, procesy digitalizacyjne 

w bibliotekach i muzeach, a także nowa forma odbywania kary pozbawienia wolności, tj. dozór 

elektroniczny. 

 

 Podstawowym narzędziem, stanowiącym platformę zarządzania procesem 

dydaktycznym w ramach uczelni wyższej jest USOS, tj. Uniwersytecki System Obsługi 

Studiów894. Twórcy platformy wskazują, iż jest ona efektem współpracy największych polskich 

uczelni. Powstanie systemu wynikło z zapotrzebowania na kompleksowe narzędzie 

informatyczne służące do zarządzania sprawami studiów w szkole wyższej. Wśród głównych 

zastosowań USOS znajdują się między innymi895: 

• rekrutacja na studia i immatrykulacja, 

• Elektroniczne Legitymacje Studenckie (drukowanie, przedłużanie ważności itp.), 

• przygotowywanie oferty dydaktycznej (przedmioty, zajęcia, grupy, terminy, 

prowadzący), 

• zarządzanie tokiem studiów (programy studiów wszystkich stopni i rodzajów, zapisy na 

zajęcia, protokoły z ocenami, zaliczenia itd.), 

• podania studenckie, 

• prace i egzaminy dyplomowe, elektroniczna archiwizacja prac dyplomowych, 

• stypendia, 

• akademiki, 

• płatności za usługi edukacyjne, 

• wsparcie dla Procesu Bolońskiego, 

• praktyki zawodowe studentów, 

• ankiety, 

• sprawozdawczość, 

                                                           
894 Zob. https://www.usos.edu.pl, dostępne w Internecie: 1 maja 2019 r. 
895 https://www.usos.edu.pl/usos-start.  
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• sprawy pracownicze (zatrudnienia etatowe i nieetatowe, rozliczanie pensum itp.), 

• Biuro Karier, 

• uniwersyteckie archiwum; 

 

System USOS jest centralnym punktem gromadzenia informacji z całej uczelni, znacznie 

usprawniającym zarządzanie studiami, umożliwiającym ujednolicenie procedur uczelnianych, 

a także dającym możliwość efektywnego wprowadzanie inicjatyw ogólnouczelnianych, takich 

jak wspólna dla studentów wszystkich kierunków oferta przedmiotów nieobowiązkowych, 

lektoratów, zajęć z wychowania fizycznego, egzaminów certyfikacyjnych, a także centralna 

autoryzacja studentów i pracowników w serwisach internetowych uczelni, generowanie 

unikatowych w skali uczelni numerów indeksów i dyplomów. Tego typu sposób 

przechowywania danych (w postaci cyfrowej) redukuje w sposób znaczny liczbę tradycyjnych 

dokumentów, w tym daje możliwość wyeliminowania papierowych protokołów z ocenami, kart 

egzaminacyjnych, podań studenckich, a nawet indeksów896. 

 

Elementem systemu USOS jest bardzo istotna z punktu widzenia funkcjonowania uczelni 

platforma, mianowicie elektroniczne Archiwum Prac Dyplomowych897. W przypadku 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie funkcjonuje ona w oparciu o Zarządzenie nr 33 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie: elektronicznego 

archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac 

Dyplomowych898. Zarządzenie to wskazuje szczegółową procedurę elektronicznego 

archiwizowania prac dyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, m.in. czynności 

pracowników jednostek organizacyjnych UJ, związanych z wprowadzeniem do systemu 

formularza danych o pracy (§ 2), uzupełnienia powyższego formularza przez studentów (§ 3), 

czynności promotora, związanych m.in. z weryfikacją pracy w Otwartym Systemie 

Antyplagiatowym i wprowadzeniu do systemu recenzji pracy (§ 4), a także podejmowanych 

czynności po egzaminie dyplomowym (§ 6). 

 

                                                           
896Ibidem. 
897 Zob. np. https://apd.uj.edu.pl, Dostępne w Internecie: 1 maja 2019 r. 
898 https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/139746861/zarz_33_2018.pdf, Dostępne w Internecie: 1 maja 2019 r. 
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Przejawem cyfryzacji procesu świadczenia usług przez uczelnie wyższą jest rzecz jasna 

również e-learning. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie utworzył pozawydziałową 

jednostkę, mianowicie Centrum Zdalnego Nauczania, zajmującą się promocją e-learningu 

akademickiego, wspieraniem rozwoju nowych form i metod dydaktycznych na Uniwersytecie, 

a także pomocą, kierowaną do wykładowców, w projektowaniu i prowadzeniu zajęć przez 

Internet899. Jednostka ta zajmuje się m.in. prowadzeniem szkoleń, dotyczących realizacji zajęć 

za pośrednictwem Internetu, zaznajamianiem z obsługą uczelnianej platformy zdalnego 

nauczania, tworzeniem serwisu internetowego, poświęconego e-learningowi (dostarczamy 

aktualnych informacji na temat bezpłatnych e-materiałów, funduszy unijnych oraz konferencji). 

tworzeniem stron WWW, współpracą z innymi jednostkami w ramach tworzenia witryn 

internetowych900. Centrum Zdalnego Nauczania stworzyło sześć platform zdalnego nauczania:  

• Pegaz - platformę e-learningową dla potrzeb dydaktycznych Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, która umożliwia prowadzenie zajęć zdalnych i prezentację materiałów 

dydaktycznych; 

• Krakus – Uniwersytecką platformę zawierającą kursy dodatkowe, które nie są zawarte 

w systemie USOS, prowadzone dla studentów z UJ, innych uczelni, a także uczniów 

szkół współpracujących z UJ; 

• Jaszczur – platformę przeznaczoną do szkoleń dla pracowników (np. szkolenia BHP); 

• Smok – platformę zawierającą kursy testowe, pozwalającą prowadzącym na swobodne 

eksperymentowanie przed przeniesieniem kursu na platformę Pegaz; 

• Otwarte zasoby edukacyjne „Uniwersytet Jagielloński bez Granic” – platformę 

otwartych zasobów edukacyjnych (OER – Open Educational Resources); 

• Lajkonik – platformę do nauki języka polskiego, na której udostępnione są kursy języka 

polskiego - przygotowawcze na studia lub programy językowo-kulturowe, 

organizowane w ramach Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ901. 

 

Praktycznym wymiarem wdrażania e-learningu może być tworzenie programów studiów 

na poszczególnych kierunkach z wykorzystaniem zdalnych metod nauczania. Zwrócić należy 

                                                           
899 Zob. więcej https://czn.uj.edu.pl, dostępne w Internecie: 1 maja 2019 r. 
900Ibidem. 
901 https://www.czn.uj.edu.pl/sample-page-2/platformy/, Dostępne w Internecie: 1 maja 2019 r. 
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uwagę, iż § 6 ust. 5 Regulaminu studiów UJ stanowi, że „zajęcia mogą być prowadzone 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Prowadzenie zajęć 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują odrębne przepisy”. 

Wskazać należy w tym kontekście, iż Wydział Prawa i Administracji UJ we współpracy 

z Urzędem Patentowym RP oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) 

uruchomił studia II stopnia Intellectual Property and New Technologies; są to studia 

magisterskie w języku angielskim o profilu związanym z prawem własności intelektualnej 

i nowymi technologiami. Zgodnie z informacją przedstawioną przez organizatorów studiów, 

‘The Programme offers an extensive learning scheme for the currently emerging interfaces 

between intellectual property law and new technologies, as well as other legal issues related to 

new technologies. Particular courses will adopt comparative approach towards IP regulations, 

with EU law serving as the prevailing legal regime for Europe.  By taking this approach the 

Program attracts undergraduate and graduate students as well as well professionals from the 

public and private sectors who wish to acquire the highly profiled skills in the field.The 

programme takes advantage of new technologies. Its first, non-residential semester is realised 

on-line, through a state-of-the-art e-learning platform. The remaining two residential 

semesters, which take place in Kraków, combine traditional lectures and seminars with e-

learning.’902.  Z omawianej perspektywy istotne jest więc to, że część program nauczania jest 

realizowana wyłącznie zdalnie; mianowicie formę e-learningu przyjmują zajęcia w toku 

całego, pierwszy semestru studiów: wykłady Patent law, Trade mark law and allied rights, 

Copyright Law, Introduction to EU Law, New technologies, Ethical, Social and Legal 

perspective. 

 

 Odnośnie do procesów cyfryzacji w bibliotekach i muzeach – podkreślić należy, 

iż zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 27 czerwca 1996 r. o bibliotekach903, do 

podstawowych zadań bibliotek należy m.in. ochrona materiałów bibliotecznych. Dodatkowo, 

zgodnie z ust. 2, do zadań bibliotek może ponadto należeć prowadzenie bibliograficznej, 

dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej 

i instrukcyjno-metodycznej. Kolejno – w świetle wymienionego w art. 2 ustawy z dnia 

21 listopada 1996 r. o muzeach904, realizuje one swoje cele m. in. poprzez przechowywanie 

                                                           
902 Zob. więcej https://wpia.uj.edu.pl/ip/about-the-programme, Dostępne w Internecie, 1 maja 2019 r. 
903 Dz. U. z 2018 r., poz. 574, tekst jedn. ze zm. 
904 Dz. U. z 2018 r. poz. 720, tekst jedn. ze zm. 
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gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania 

i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych, 

zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków 

archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej 

i przyrody, prowadzenie działalności edukacyjnej, udostępnianie zbiorów do celów 

edukacyjnych i naukowych. 

 

 Digitalizacja zbiorów bibliotecznych oraz muzealnych, wprowadzenie elementów 

interaktywności, multimedialności w funkcjonowaniu ww. zakładów, z pewnością sprzyja 

realizacji wszystkich wymienionych celów – zarówno prowadzi do ochrony materiałów 

bibliotecznych/zbiorów muzealnych, a także ułatwia działalność wydawniczą, edukacyjną, 

popularyzatorską, naukową. 

 

Warto w tym kontekście – celem przykładu - zwrócić uwagę na projekt Jagiellońskiej 

Biblioteki Cyfrowej (dalej: JBC)905 oraz „iMNK”, tj. wirtualne Muzeum Narodowe 

w Krakowie906. 

 

Zgodnie z informacjami przedstawionymi na stronie internetowej JBC, Biblioteka 

Jagiellońska w latach 2002-2003 przeprowadziła badania, które miały ocenić stan zachowania 

całego księgozbioru. Zgodnie z wynikami ww. badań, ok. 13% badanych książek i czasopism 

zostało uznanych za obiekty „w bardzo złym stanie, uzasadniającym konieczność wyłączenia 

z udostępniania”. Znakomitą większość tego zbioru stanowiły czasopisma wydawane w II po-

łowie XIX wieku oraz w I połowie wieku XX, a także zbiory specjalne. Za decyzją 

o zainicjowaniu procesów digitalizacji zbiorów stał szereg argumentów: 

• konieczność ochrony przed zniszczeniem posiadanych zbiorów, cennych z punktu wi-

dzenia dziedzictwa kulturowego i historii rozwoju techniki (zbiory drukowane z XIX 

i pierwszej połowy XX wieku), a także potrzebą udostępnienia ich szerszemu gronu 

użytkowników; 

                                                           
905 https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra, Dostępne w Internecie: 1 maja 2019 r. 
906 https://imnk.pl, Dostępne w Internecie: 1 maja 2019 r. 
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• konieczność ochrony oryginałów przed kradzieżą lub zniszczeniem poprzez udostęp-

nianie egzemplarzy zdigitalizowanych; 

• potrzeba efektywniejszego i szerszego udostępniania zbiorów, a także ich pełniejszego 

zastosowania w stacjonarnym procesie dydaktycznym oraz docelowo w „kształceniu na 

odległość”; 

• wola włączenia się w narodowe strategie e-Europa i e-Polska oraz w strategię unijną 

i2010, a także chęcią wzięcia czynnego udziału w inicjatywie digitalizacyjnej podjętej 

przez inne biblioteki akademickie w kraju907. 

 

Z niezwykle bogatego zbioru czasopism Biblioteki Jagiellońskiej wyselekcjonowano 

celem digitalizacji te tytuły, które należało skopiować i utrwalić w formie elektronicznej 

w pierwszej kolejności. Były to te najchętniej czytane, jednocześnie najbardziej zniszczone, 

a także egzemplarze jedyne w kraju. Łącznie digitalizacji poddano 1253 tomy czasopism 

i 1747 woluminów książek i jednostek zbiorów specjalnych908. 

 

Muzeum Narodowe w Krakowie w swojej wirtualnej wersji stanowi projekt pozwalający 

na poznanie udźwiękowionych, wirtualne panoramy. Połączone zostały różne sposoby 

rejestracji obiektów; począwszy od zdjęć bardzo wysokiej rozdzielczości, obrotowych 

fotografii obiektów przestrzennych, sekwencji filmowych, po rozbudowane opisy i komentarze 

o charakterze naukowym. Wirtualne Muzeum Narodowe w Krakowie zawiera zarówno 

wirtualne ekspozycje, jak i bogaty przewodnik po zbiorach udostępniający informacje 

opracowane przez kustoszy Muzeum.  Projekt pozwala więc na odbycie „wirtualnego spaceru” 

po Muzeum, celem poznania ekspozycji stałych i niektóre archiwalne wystawy czasowe. 

Wybrane obiekty można wirtualnie obrócić i oglądać w powiększeniu, co daje możliwość 

„zwiedzenia” pojedynczego obiektu w skali makro. Informacje tekstowe, opracowane przez 

kustoszy pozwalają poznać kontekst dzieła, jego najważniejsze cechy lub istotne historycznie 

fakty z nim powiązane. Powyższe informacje można dopełnić poprzez zapoznanie się z notami 

biograficznymi autorów909. 

 

                                                           
907 https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/text?id=info-geneza, Dostępne w Internecie: 1 maja 2019 r. 
908 https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/text?id=info-zbiory, Dostępne w Internecie: 1 maja 2019 r. 
909 http://www.imnk.pl/index.php, Dostępne w Internecie: 1 maja 2019 r. 



299 
 

Przechodząc do kwestii dozoru elektronicznego, jako formy odbywania kary pozbawienia 

wolności – przede wszystkim podkreśla się, że proces cyfryzacji nie ominął również sposobów 

karania, a za sprawą dozoru elektronicznego analogowa dotychczas kontrola skazanych stała 

się częściowo cyfrowa, co z kolei otworzyło nowe możliwości zarządzania skazanymi910. 

Dozór elektroniczny początkowo występował jako sposób wykonania kary pozbawienia 

wolności, by z czasem stać się częścią kary ograniczenia wolności, aż w końcu wrócił do swojej 

początkowej roli911. Dozór elektroniczny został wprowadzony ustawą z dnia 7 września 

2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru 

elektronicznego912, kolejno rewolucyjne zmiany w tym zakresie nastąpiły wraz z dniem 1 lipca 

2015 r., kiedy weszła w życie ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny 

oraz niektórych innych ustaw913, kiedy to dozór elektroniczny stał się elementem wykonywania 

kary ograniczenia wolności i zniknął z przepisów dotyczących kary pozbawienia wolności, 

natomiast odwrócenie powyższej reformy nastąpiło ustawą z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie 

ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy914, zgodnie z którą dozór 

elektroniczny ponownie został powiązany z wykonywaniem kary pozbawienia wolności915.  

 

Głównym motywem, który stał za wprowadzeniem dozoru elektronicznego, był problem 

przeludnionych zakładów karnych; istotnym wyzwaniem było zmniejszenie populacji 

osadzonych w zakładach karnych, zdynamizowanie i usprawnienie polityki karnej, poprzez 

wprowadzenie kar pośrednich oraz rozbudowanie katalogu środków probacyjnych, zwłaszcza 

w systemie dozoru elektronicznego916. W doktrynie podkreślano pewne niespójności 

systemowe, związane z wyborem sposobu wykorzystania dozoru elektronicznego jako sposobu 

wykonywania kary pozbawienia wolności, wprowadzono chaos teoretyczny, związany z naturą 

                                                           
910 K. Mamak, Dozór elektroniczny – rozważania na tle kary pozbawienia wolności, kary ograniczenia wolności 

oraz przestępstwa samouwolnienia (art 242 § 1 k.k.), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 3/2017, 

s. 7. 
911Ibidem. 
912 Dz. U. z 2010 r., Nr 142, poz. 960, tekst jedn. ze zm. 
913 Dz. U. z 2015 r., poz. 396. 
914 Dz. U. z 2016 r. poz. 428. 
915 Uzasadnieniem zmiany była rzekoma nieefektywność w praktyce modelu wprowadzonego od 1 lipca 2015 r., 

zob. K. Mamak, Dozór elektroniczny – rozważania na tle kary pozbawienia wolności (...), s. 10. 
916 R. Pelewicz, Dozór elektroniczny jako środek ograniczania przeludnienia więzień w aspekcie źródeł prawa 

międzynarodowego praw człowieka (zagadnienia wybrane), „Probacja” 2013/2, s. 92, zob. też szerzej na ten temat 

B. Stańdo-Kawecka, Dozór elektroniczny w systemie sankcji karnych w wybranych krajach europejskich, 

„Państwo i Prawo” 2012/5, s. 31, M. Nowakowski, Rozważania na tle instytucji dozoru elektronicznego w polskim 

prawie karnym, „Monitor Prawniczy”, 2009/14, s. 770. 
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kar, jak i samego dozoru elektronicznego917. Aktualnie wskazuje się – celem opisania 

powyższej instytucji prawnej - że „dozór elektroniczny” jest nazwą zespołu narzędzi, które 

w zależności od sposobu ukształtowania mogą być wykorzystane w różnych instytucjach 

szeroko rozumianego prawa karnego, a jego wyróżniającą cechą jest możliwość sprawowania 

zdalnej kontroli nad osobą, w stosunku do której został on zastosowany918. Ze względu na to, 

że ustawodawca ma swobodną możliwość kształtowania reżimu prawnego, w jakim dozór 

elektroniczny jest stosowany, oraz wyboru urządzeń na niego się składających, nie ma on 

swojej niepowtarzalnej „istoty”, jest to więc kategoria pojęciowa ogólna, zmienna w czasie. 

Kara wykonywana w systemie dozoru elektronicznego nie jest faktycznym pozbawieniem 

wolności, gdyż z tym wiąże się izolacja, przymusowa integracja środowiskowa, specyficzna 

dyscyplina oraz dewastujący wpływ na życie rodzinno-społeczne919. Dozór elektroniczny 

winien być stosowany jako forma kary ograniczenia wolności, w zasadzie kary „aresztu 

domowego”, z wykorzystaniem infrastruktury dozoru elektronicznego920. 

 

Szczegółowy sposób stosowania dozoru elektronicznego został uregulowany w rozdziale 

VIIa k.k.w. „System dozoru elektronicznego”, w artykułach od 43a do art. 43zae k.k.w. 

Przepisy te regulują kwestie związane m. in. ze środkami technicznymi, służącymi do 

wykonywania dozoru elektronicznego, warunkami technicznymi odbywania kary, prawami 

o obowiązkami skazanego, odbywającego karę w tym systemie, czynnościami podmiotów 

wykonujących dozór elektroniczny, zakończeniem dozoru elektronicznego. 

 

Proces cyfryzacji życia publicznego postępuje i należy założyć, iż będzie miał coraz 

większe przełożenie na sposób realizacji zadań przez administrację publiczną. Będzie to rzecz 

jasna zauważalne również w procesie świadczenia usług zakładowych. Skala tego zjawiska jest 

w tym momencie nie do przewidzenia; być może już warto w nauce prawa administracyjnego 

zacząć sobie zadawać pytanie, jak – bazując na aktualnym dorobku doktryny i dostępnym 

instrumentarium pojęciowym – „wpisać” w teorię prawa administracyjnego ewentualny, 

stuprocentowy „e-zakład”, tj. w całości funkcjonujący jedynie w sferze wirtualnej. Otwiera to 

                                                           
917 Zob. M. Rusinek, Krytycznie o przyjętym kształcie dozoru elektronicznego, „Przegląd Więziennictwa 

Polskiego” 2008/60, s. 54., K. Mamak, Dozór elektroniczny – rozważania na tle kary pozbawienia wolności (...), 

s. 12-13. 
918 K. Mamak, Dozór elektroniczny – rozważania na tle kary pozbawienia wolności (...), s. 37. 
919Ibidem, s. 37-38. 
920Ibidem, s. 39. 
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wiele nowych pól badawczych, związanych chociażby z definiowaniem zakładu - jak traktować 

wymóg wyodrębnienia strukturalno-organizacyjnego (a może jest to ostateczny 

argumentprzemawiający za rezygnacją z powyższego kryterium)? Stawia to również pytania o 

charakter władztwa zakładowego, w szczególności policji zakładowej, formy i dopuszczalności 

stosowania określonych środków władczych wobec destynatariuszy jak i osób trzecich wobec 

zakładu (czym byłoby zakłócenie bieżącego funkcjonowania zakładu w przestrzeni Internetu?). 

Jako jaskrawy jawi się tutaj problem granic przestrzeni prawnej921, regulowanej normami prawa 

administracyjnego i deterytorializacji administracji publicznej, szerzej poddany analizie 

w kolejnym podrozdziale. 

 

5.7. Podmiotowy i przedmiotowy zakres terytorialny działalności zakładów usług 

publicznych 

 

5.7.1. Uwagi ogólne 

 

 Rozważania w niniejszym podrozdziale skupione będą wokół tego, w jaki sposób 

zakłady usług publicznych mogą być opisywane z punktu widzenia zasady 

(de)terytorializacji922 administracji publicznej oraz jej pochodnych – globalizacji i europeizacji 

prawa administracyjnego. Analiza ta może zostać przeprowadzona zarówno w aspekcie 

podmiotowym, tj. w odniesieniu do określonych grup destynatariuszy, jak i przedmiotowym – 

zwracając uwagę na meritum działalności zakładów, a także ich strukturę organizacyjną. 

 

 Zanim poruszona zostanie problematyka wyodrębnienia transgranicznych zakładów 

usług publicznych oraz zakładów z elementem międzynarodowym, konieczne jest poczynienie 

pewnych uwag o ogólnym charakterze - przybliżenie ww. pojęć terytorializacji, 

deterytorializacji, globalizacji i europeizacji prawa administracyjnego. 

 

 Podkreśla się, że współczesne państwo znajduje się w obliczu takich faktów, procesów 

i zarazem wyzwań ogólnoświatowych, powszechnych, jak globalizacja, deterytorializacja, 

                                                           
921 Zob. J. Zimmermann (red. nauk), Przestrzeń w prawie administracyjnym, Warszawa 2013. 
922 Oba te pojęcia są niejako swoim lustrzanym odbiciem; nie sposób mówić o terytorializacji administracji 

publicznej bez przybliżenia postępującego we współczesnym świecie zjawiska deterytorializacji i vice versa. 
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regionalizacja. Współcześnie instytucja państwa winna być postrzegana właśnie przez pryzmat 

tych trzech pojęć, a obowiązujący w państwie porządek aksjologiczny i prawny powinien 

zawierać podstawy umożliwiające mu ustosunkowanie się do tych zjawisk i ewentualne 

uczestniczenie w nich, jeśli państwo uzna, że przyczyniłoby się to dla dobra wspólnego923. 

Szerzej ten aspekt może być traktowany jako relacja między prawem, a przestrzenią. 

Tradycyjnie w nauce prawa administracyjnego pojęcie „przestrzeni prawnej” ujmuje się jako 

„ogół świadomych zachowań się ludzi wzajem wobec siebie pod względem prawa, a więc 

wzięta pod uwagę pod tym jednym względem”924. Jest to więc pojęcie elastyczne, ukazujące 

świadomości w relacji człowiek do człowieka, pod względem przeróżnych determinacji 

prawnych925. Jest to typowe pojęcie-narzędzie, służące poznaniu prawa, traktowanego jako 

część rzeczywistości społecznej; życie prawne, czyli kultura prawna, to nie tylko struktura 

normatywna, lecz również zachowanie się ludzi (struktura społeczna) i nauka prawa. Klasyczne 

wizje prawa – wizja relacyjna, gdzie podstawowym narzędziem badawczym jest stosunek 

prawny i wizja sytuacyjna, gdzie zasadniczym narzędziem badawczym jest sytuacja prawna, 

nie wystarczają dla uchwycenia całości fenomenu, jakim są zjawiska prawne (zjawiska 

administracyjnoprawne)926. Pojęcie „przestrzeni prawnej” nie ma mieć żadnego zadania 

opisowego ani wyjaśniającego, ani wartościującego, ma służyć wyłącznie jako narzędzie do 

badania kultury prawnej w możliwie szeroko ujętych całościach. Ma więc zadanie 

instrumentalne w poznaniu927. Tak rozumianą przestrzeń trzeba więc rozumieć nie jako 

przestrzeń „w prawie” administracyjnym, ale jako przestrzeń wyznaczoną przez prawo 

administracyjne, obserwowaną ze stanowiska adresatów zewnętrznych norm tego prawa – 

przestrzeń, w jakiej mogą się oni poruszać zgodnie z tym prawem, na podstawie tego prawa 

i ze względu na to prawo928. 

 

Zawężając to pojęcie - przestrzeń oznacza przedmiot regulacji prawnej, jak i przestrzeń 

objętą władztwem podmiotu prawotwórczego, wyznaczonym terytorialnie czy organizacyjnie. 

Nawiązuje to do dwóch, tradycyjnych zasad: prowincjonalności (terytorialności) 

                                                           
923 I. Niżnik-Dobosz, Państwo w nauce administracji i prawa administracyjnego [w:] J. Supernat, Między tradycją 

a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, 

Wrocław 2009, s. 504. 
924 F. Longchamps, Z problemów poznania prawa, Wrocław 1968, s. 41. 
925 Ł. Prus, Przestrzeń prawna jako narzędzie badawcze europejskiej kultury prawnej [w:] J. Zimmermann, 

Przestrzeń w prawie administracyjnym (...), s. 25-26. 
926 J. Jendrośka, Narzędzia badania prawa administracyjnego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2342, 

„Przegląd prawa i Administracji” 2002, t. L, s. 150-152. 
927 F. Longchamps, Z problemów poznania (...), s. 41. 
928 J. Zimmermann, Wprowadzenie [w:] J. Zimmermann, Przestrzeń w prawie administracyjnym (...), s. 16. 
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i resortowości, które rządzą podziałem zadań i kompetencji w administracji publicznej929. 

Traktując pojęcie przestrzeni prawnej bardziej geograficznie należy wskazać, iż w niedalekiej 

przeszłości analiza prawa administracyjnego ograniczała się wyłącznie do krajowego porządku 

prawnego, a system ten uznawany był za zamknięty930. W obecnym stanie rozwoju współpracy 

na poziomie ponadpaństwowym, prawo administracyjne przestało być wyłącznie domeną 

ustawodawcy krajowego, tracąc w ten sposób swój heterogeniczny charakter931. Obecnie 

wyodrębnia się, obok rzecz jasna krajowego prawa administracyjnego, prawo administracyjne 

w przestrzeni ponadpaństwowej: europejskie, a w ostatnich latach również globalne prawo 

administracyjne932, przy czym istnienie tego ostatniego jest niekiedy kwestionowane933. 

 

Europeizacja prawa to pewne typy oddziaływania i relacji między prawem europejskim 

a prawem (wewnętrznym) państw europejskich934. W nauce wyróżnia się cztery typy relacji: 

europeizację typu top-down, tj. wertykalne i jednostronne oddziaływanie prawa europejskiego 

na prawo państw europejskich, europeizację typu bottoms-up, czyli wertykalne i jednostronne 

oddziaływanie prawa państw europejskich na prawo europejskie, europeizację horyzontalną, 

tj. poziome i wielostronne oddziaływanie wzajemne prawa państw europejskich, europeizację 

ad extra, tj. oddziaływanie prawa europejskiego na prawo państw poza europejskich 

i ewentualnie organizacji międzynarodowych935. Odnośnie do definicji europeizacji samego 

prawa administracyjnego – w nauce wskazuje się, że jest to „trwający proces systematycznego 

wpływania prawa europejskiego, obejmującego nie tylko prawo wspólnotowe (unijne), lecz 

także prawo traktatowe (organizacji międzynarodowych, konwencji), na kształt – formalny 

i merytoryczny – polskiego porządku administracyjnoprawnego poprzez włączenie do naszego 

porządku norm i zasad porządku europejskiego, jak również respektowanie standardów 

                                                           
929 M. Miemiec, Granice lokalnej przestrzeni prawnej kształtowanej przez akty prawa miejscowego gminy [w:] 

J. Zimmermann, Przestrzeń w prawie administracyjnym (...), s. 227, B. Kowalczyk, Komunikat – prawo 

administracyjne jako podstawa deterytorializacji administracji publicznej [w:] J. Jagielski, M. Wierzbowski (red. 

nauk.) Prawo administracyjne dziś i jutro (...), s. 711, zob. też. B. Kowalczyk, Eksterytorialne wykonywanie 

administracji publicznej [w:] J. Korczak (red.), Administracja publiczna pod rządami prawa (...). 
930 J. Schwarze, European Administrative Law, London 2006, s. 3, podano za: M. Kisielowska, Kilka uwag na 

temat prawa administracyjnego w przestrzeni ponadpaństwowej [w:] J. Zimmermann, Przestrzeń w prawie 

administracyjnym (...), s. 171.  
931 M. Kisielowska, Kilka uwag na temat prawa administracyjnego (...), s. 172. 
932Ibidem. 
933 Zob. więcej J. Supernat, Prawo administracyjne w przestrzeni globalnej, [w:] J. Zimmermann, Przestrzeń 

w prawie administracyjnym (...), s. 149. 
934 A. Wróbel, Rozdział I. Europeizacja prawa administracyjnego – pojęcie i konteksty [w:] R. Hauser, 

Z. Niewiadomski, A. Wróbel, System Prawa Administracyjnego. Tom 3. Europeizacja prawa administracyjnego, 

Warszawa 2014,s. 10. 
935Ibidem, s. 10-11, zob. przywołaną tam literaturę. 
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i wzorców europejskich przy tworzeniu własnych rozwiązań prawnych, przy równoczesnym 

uwzględnianiu odrębności i specyfiki właściwej krajowym uwarunkowaniom936. Ta niezwykle 

rozbudowana definicja odpowiada oddziaływaniu typu top-down. Jednakże europeizacja prawa 

administracyjnego to również proces oddziaływania typu bottoms-up, tj. prawa 

administracyjnego państwo europejskich na kształtowanie się europejskiego prawa 

administracyjnego oraz wzajemne, horyzontalne oddziaływanie krajowych porządków 

prawnych, przy czym budzi wątpliwości, czy to jest rzeczywiście aspekt europeizacji prawa 

administracyjnego, czy też wyraz dominacji prawnych kultur prawnych nad innymi kulturami 

prawnymi lub też horyzontalnej otwartości systemów prawnych937.  

 

Pojęcie „europejskiego prawa administracyjnego” ma wiele znaczeń, rozumie się przez 

nie: 1) prawo administracji Unii Europejskiej, 2) unijne prawo administracyjne, 3) 

konwencyjne prawo administracyjne, 4) prawo administracyjne państwa/państw 

europejskiego/europejskich938. Termin ten może być rozumiany również jako 1) przepisy 

administracyjne państw członkowskich obowiązujące w danym kraju, 2) przepisy i zasady 

wyrażone w orzecznictwie, tworzące część europejskiego prawa administracyjnego, która 

dotyczy wykonywania prawa unijnego przez instytucje europejskie, 3) regulacje i zasady prawa 

unijnego, określone w orzecznictwie, które powinny być stosowane przez państwa 

członkowskie przy wykonywaniu prawa unijnego939.  

 

Odnośnie do globalnego prawa administracyjnego – wskazuje się, że teoretyczną 

podstawą tej koncepcji stanowi global governance, tj. założenie, że 

kierowanie/regulowanie/sterowanie nie jest programowane jednostronnie przez właściwy 

autorytet, lecz następuje w złożonym procesie współdziałania struktur państwowych 

i jednostek niepaństwowych940. Rozwój global governance powoduje, że wiele funkcji 

                                                           
936 J. Jagielski, Europeizacja prawa administracyjnego materialnego (na przykładzie prawa migracyjnego) [w:] 

Z. Janku, Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Waligórski, K. Wojtczak, Europeizacja polskiego prawa 

administracyjnego, Wrocław 2005, s. 37. 
937 A. Wróbel, Rozdział I. Europeizacja prawa administracyjnego – pojęcia i konteksty (...), s. 21-22; 
938Ibidem, s. 26, zob. przywołaną tam literaturę. 
939 G. Krawiec, Europejskie prawo administracyjne, Warszawa 2009, s. 14 i cytowana tam literatura, zob. 

M. Kisielowska, Kilka uwag na temat prawa administracyjnego (...), s. 172. 
940 Zob. uszczegółowienie tych koncepcji, m.in. New Public Management, Network Governance, Shared 

Administration, Integrated Network Administration w kontekście administracji unijnej, J. Supernat, Administracja 

Unii Europejskiej. Zagadnienia wybrane, Wrocław 2013, rozdział 1., A. Wróbel, Rozdział I. Europeizacja prawa 

administracyjnego – pojęcia i konteksty (...), s. 31. 
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administracyjnych i regulacyjnych jest wykonywanych raczej w globalnym, niż 

narodowym/państwowym kontekście i w wielu różnych formach, począwszy od wiążących 

decyzji organizacji międzynarodowych, do niewiążących porozumień w sieciach 

międzyrządowych i do działań administracji krajowych w kontekście reżimów globalnych941. 

Na globalne prawo administracyjne składają się mechanizmy, zasady i praktyki, które służą 

zagwarantowaniu odpowiedzialności globalnych podmiotów administracyjnych, 

w szczególności przez zapewnienie, że funkcjonują one zgodnie ze standardami przejrzystości, 

partycypacji, racjonalnego decydowania i legalności oraz poprzez zapewnienie skutecznej 

kontroli stanowionych przez nie przepisów i podejmowanych decyzji942. W tym kontekście 

również – globalne prawo administracyjne stanowi nową prawną rzeczywistość norm, zasad, 

podmiotów i praktyk, których klasyczne rozumienie stosunków międzynarodowych oraz 

międzynarodowych reżimów prawnych nie rozpoznaje albo nie docenia943. Zgodzić się należy 

z refleksjami M. Kisielowskiej, iż najprawdopodobniej za kilka czy kilkanaście lat rozwój 

współpracy na poziomie globalnym i idąca za nim potrzeba przyjęcia odpowiednich 

uregulowań prawnych spowodują, że pojęcie globalnego prawa administracyjnego wejdzie na 

stałe do języka prawniczego i stanie się przedmiotem intensywnych badań i analiz, tak jak to 

miało miejsce w przypadku europejskiego prawa administracyjnego944. 

 

Jak już zostało wskazane – europeizacja, globalizacja prawa administracyjnego, są 

pochodną szerszego zjawiska, mianowicie deterytorializacji. Istotą terytorialności, jako zasady 

funkcjonowania administracji publicznej jest to, że kryterium miejsca określa zasięg władztwa 

krajowej administracji publicznej, uszczegóławiając – terytorialność można odnosić do 

właściwości miejscowej945. Odnośnie do samego pojęcia deterytorializacji – podnosi się, że 

terytorium przestaje być wyznacznikiem granic władzy państwowej946. Deterytorializacja 

prawa polega na tworzeniu norm prawnych przez uprawnione do tego przez państwa 

organizacje ponadnarodowe, które obowiązują na terytoriach wielu państw, również podmioty 

pozapaństwowe tworzą normy postępowania o zasięgu ponadpaństwowym, 

                                                           
941 A. Wróbel, Rozdział I. Europeizacja prawa administracyjnego – pojęcia i konteksty (...), s. 33. 
942 J. Supernat, Prawo administracyjne w przestrzeni globalnej (...), s. 154-155, M. Kisielowska, Kilka uwag na 

temat prawa administracyjnego (...), s. 174.  
943 P. J. Suwaj, O globalnym prawie administracyjnym w kontekście rozrostu prawa administracyjnego [w:] 

P. J. Suwaj (red.), Kryzys prawa administracyjnego? t. II, Inflacja prawa administracyjnego, Warszawa 2012, 

s. 28., M. Kisielowska, Kilka uwag na temat prawa administracyjnego (...), s. 177. 
944 M. Kisielowska, Kilka uwag na temat prawa administracyjnego (...), s. 180. 
945 B. Kowalczyk, Komunikat – prawo administracyjne jako podstawa (...), s. 711. 
946 I. Niżnik-Dobosz, Państwo w nauce administracji i prawa administracyjnego (...), s. 505. 
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np. Międzynarodowy Komitet Olimpijski947. B. Kowalczyk w tym kontekście używa również 

pojęcia „eksterytorialności”; wskazuje ona, że eksterytorialność to wynikające z porozumienia 

między państwami wyjęcie spod lokalnej jurysdykcji albo rozciągnięcie jurysdykcji poza 

granice państwa948. Może być ona rozumiana dwojako: jako działania lub zaniechania organów 

państwa poza jego terytorium lub jako działania lub zaniechania organów państwa, 

podejmowane na terytorium państwa, albo wywołujące skutki poza jego granicami 

(transnarodowe wykonywanie prawa)949. Nie jest to zjawisko nowe ani rzadkie, jego rozwój 

jest nieuniknioną konsekwencją umiędzynarodowienia wielu spraw podlegających niegdyś 

państwu i jego organom; podstawą eksterytorialności jest zawsze współpraca międzynarodowa, 

która – z jednej strony – może oznaczać ograniczenie sfer działania państwa, a z drugiej – 

zwiększać te możliwości950. 

 

Wydaje się, że ostatnie zdanie jest istotą ww. zjawisk. Globalizacja, europeizacja, 

deterytorializacja, z jednej strony dają państwu możliwość rozszerzenia swojej jurysdykcji, 

zarówno z punktu widzenia podmiotowego, jak i terytorialnego; z drugiej strony jednak – 

konieczne jest zaakceptowanie, iż jest to zjawisko dwustronne. Mianowicie – jego refleksem 

jest uszczuplenie kompetencji państwa, poprzez pozbawienie go jurysdykcji w określonych 

przypadkach. Podzielić należy stanowisko I. Niżnik-Dobosz, zgodnie z którym globalizacja, 

regionalizacja i deterytorializacja powstały m.in. w wyniku akceptacji przez państwa idei 

liberalizmu, prywatyzacji i deregulacji, a ww. zjawiska ograniczają zadania państwa i jego 

administracji. Wskutek otwarcia się na globalizm, deterytorializację, regionalizm, państwo traci 

dotychczasowy monopol kontroli nad ludźmi, terytorium i zasobami. Co więcej – ma służyć na 

podstawie umów międzynarodowych kwalifikowaną prawem pomocą obywatelom innych 

państw i uznawać uniwersalny status prawny obywateli państw członkowskich organizacji 

ponadnarodowej, której państwo jest członkiem951. 

 

                                                           
947Ibidem. 
948 B. Kowalczyk, Komunikat – prawo administracyjne jako podstawa (...), s. 713, zob. przywołaną tam literaturę. 
949Ibidem. 
950Ibidem. 
951 I. Niżnik-Dobosz, Państwo w nauce administracji i prawa administracyjnego (...), s. 508. 
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5.7.2. Zakłady usług publicznych z elementem międzynarodowym, transgraniczne 

zakłady usług publicznych 

 

 Umiędzynarodowienie zjawisk zachodzących w ramach administracji publicznej, 

problematyka globalizacji i europeizacji, ma rzecz jasna przełożenie również na 

funkcjonowanie zakładów usług publicznych. Pozwala to na poddanie analizie dwóch kwestii 

– podmiotowego zakresu terytorialnego działalności zakładów (w tym właśnie 

transgraniczności rozumianej podmiotowo), a także przedmiotowego (strukturalno-

organizacyjnego) zakresu terytorialnego działalności zakładów usług publicznych. 

 

Oczywiście funkcjonowanie zakładu usług publicznych nie musi być skupione wyłącznie 

do jednego budynku; wymóg wyodrębnienia strukturalno-organizacyjnego zakładu nie 

determinuje jednocześnie ograniczeń w tym zakresie. Stąd też - z perspektywy terytorialnej – 

wskazać należy, iż świadczenie przez zakład usług publicznych może odbywać się w różnych 

miejscach, zlokalizowanych na terenie tego samego miasta (vide budynki uniwersyteckie, 

szpitalne, itp.), lub też nawet znajdujących się w znacznej odległości od siebie, w tym poza 

terenem kraju (filie uniwersytetów952 lub też szkoły wyższe z siedzibą w więcej niż w jednym 

mieście953). Patrząc na tę kwestię z perspektywy podmiotowej (destynatariuszy) – relacje 

zakładowe w dalszym ciągu będą wiązać zakład z jego użytkownikami w sytuacji, w której 

destynatariusze znajdują się formalnie („technicznie”) poza zakładem w rozumieniu 

wyodrębnionej jednostki organizacyjnej954. Celem przykładu – władztwu zakładowemu 

w dalszym ciągu podlegają więźniowie na przepustce, uczniowie na wycieczce szkolnej, 

studenci na wymianie międzynarodowej (np. w ramach programu Erasmus). Wskazać należy, 

iż w takiej sytuacji naruszenie regulaminu zakładowego może wiązać się z zastosowaniem 

określonych sankcji zakładowych, z usunięciem z zakładu włącznie. 

 

 Wskazać należy również, iż o ile status destynatariusza mogą determinować rozmaite 

kryteria, określone w statucie zakładu - będzie to rzecz jasna uzależnione od charakteru 

                                                           
952 Np. filia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z siedzibą w Stalowej Woli. 
953 Np. funkcjonująca uprzednio Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl oraz Europejski 

Uniwersytet Viadrina z siedzibą we Frankfurcie nad Odrą, prowadzący jednak część zajęć dydaktycznych 

w Słubicach. 
954 Co tylko potwierdza sens opisywania pojęcia zakładu przede wszystkim jako specyficznej relacji między 

zakładem, a destynatariuszami. 
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świadczeń zakładowych i typu zakładu, mianowicie tego, czy jest on otwarty, pół-otwarty, 

zamknięty, przymusowy, dobrowolny - o tyle jednak kryterium tym nie powinno być 

obywatelstwo lub wręcz narodowość (byłoby to sprzeczne z unijną swobodą przepływu osób 

oraz konstytucyjną zasadą równości). Przyjąć należy, iż korzystanie z usług zakładowych przez 

osoby nieposiadające danego obywatelstwa może być obwarowane dodatkowymi przesłankami 

(np. odpłatnością z tytułu świadczeń medycznych czy usług edukacyjnych), skoro celem 

zakładu jest realizacja funkcji administracji świadczącej, nakierowanej na obywateli. Jednakże 

posiadanie (bądź w skrajnym wypadku nieposiadanie) określonego obywatelstwa czy 

narodowości nie może determinować in genere dopuszczalności korzystania zakładu; odwrotne 

założenie jest nie do pogodzenia z realiami demokratycznego państwa prawa i niepokojąco 

blisko mu do filozofii stojącej za wprowadzeniem chociażby gett ławkowych. 

 

 Powyższe rozważania pozwalają na wyodrębnienie modelu zakładu usług publicznych 

z elementem międzynarodowym. Będą to tego rodzaju zakłady, które przewidują 

umiędzynarodowienie aspekt podmiotowego, tj. składu destynatariuszy lub organów 

zakładowych955, a także zakłady umiędzynarodowione z perspektywy strukturalno-

organizacyjnej, tj. transgraniczne zakłady usług publicznych. Istotne jest zauważenie, 

iż funkcjonowanie transgranicznych zakładów usług publicznych modyfikuje do pewnego 

stopnia rozumienie stosunków zakładowych, jako szczególnych stosunków władczych (nawet 

wedle ich współczesnego rozumienia). Ponownie – przyjmuje się, że status użytkownika 

zakładu przewiduje podwójne podporządkowanie, mianowicie ogólnemu porządkowi 

państwowemu, a także „nakładającym” się na nie przepisom zakładowym. Jednakże 

podporządkowanie przepisom prawa powszechnie obowiązującego ograniczone jest 

funkcjonowaniem zasady terytorialności. Stąd też zauważyć należy, iż w pewnym aspekcie 

transgraniczność (np. w przypadku ucznia na wycieczce szkolnej lub studenta na wymianie 

międzynarodowej) będzie oznaczała jednoczesne podporządkowanie przepisom prawa 

powszechnie obowiązującego jednego państwa oraz aktom zakładowym funkcjonującym 

w (terytorialnie rozumianej) przestrzeni prawnej państwa drugiego. Brak więc będzie tutaj 

zjawiska „nakładania się” porządków prawnych – ogólnego i zakładowego. Warto więc w tym 

                                                           
955 Ponownie przywołać należy przykład Europejskiego Uniwersytetu Viadrina z siedzibą we Frankfurcie nad 

Odrą. Uniwersytet ten – we współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu – prowadzi wspólną 

placówkę naukowo-badawczą, mianowicie Collegium Polonicum z siedzibą w Słubicach. Dyrekcję Collegium 

stanowią prorektor UAM oraz Wiceprezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina ds. Collegium Polonicum, 

zob. więcej http://www.cp.edu.pl/pl/index.html, dostępne w Internecie: 1 maja 2019 r. 
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kontekście zauważyć istnienie pewnego problemu, mianowicie – jak już zostało kilkukrotnie 

wskazane, akty zakładowe (generalne i indywidualne) muszą być zgodne z powszechnie 

obowiązującym porządkiem prawnym, przede wszystkim przepisami Konstytucji i ustaw. Otóż 

zauważyć należy, iż w przypadku modelu transgranicznego zakładu usług publicznych, 

tj. funkcjonującego jednocześnie w terytorialnej przestrzeni prawnej więcej niż jednego 

państwa, akty zakładowe będą musiały być zgodne z wszystkimi, powszechnie 

obowiązującymi porządkami prawnymi (co może rodzić problemy np. w wypadku sprzeczności 

ww. porządków, lub też w kwestiach stricte praktycznych, np. na podstawie jakich przepisów 

powinna zostać wydana decyzja administracyjna usuwająca destynatariusza z zakładu). 

 

 Omawiając problematykę transgraniczności zakładu usług publicznych warto spojrzeć 

na nią również z perspektywy analizowanego wcześniej zjawiska cyfryzacji administracji 

publicznej i zasygnalizowania koncepcji „e-zakładu”. Otóż przestrzeń wirtualna z natury rzeczy 

jest transgraniczna, dlatego też każdy zakład usług publicznych, dopuszczający możliwość 

zdalnego świadczenia usług zakładowych, będzie zakładem transgranicznym. Jako że w tym 

wypadku terytorialna lokalizacja destynatariuszy może być dowolna, to zauważyć należy, 

iż porządek prawny zakładowy może nakładać się na w zasadzie nieograniczoną ilość 

powszechnie obowiązujących porządków prawnych. 

 

5.7.3. Wpływ prawa unijnego na funkcjonowanie administracji publicznej i zakładów 

usług publicznych 

 

 Jak już było wspominane, wpływ, oddziaływanie prawa unijnego na prawo krajowe, 

jest określany jako zjawisko europeizacji prawa. Europeizacja może również polegać na 

czerpaniu ze standardów europejskich w celu modyfikacji rozwiązań krajowych, pozostających 

poza zakresem prawa UE956. Wyróżnia się wpływ o charakterze legislacyjnym 

(normatywnym), tj. harmonizację systemu administracyjnego i prawa administracyjnego 

dokonywaną wprost za pomocą ustawodawstwa unijnego, wpływ pozalegislacyjny 

                                                           
956 N. Półtorak, Rozdział VIII. Europejskie kryteria, zasady, metody i formy wpływu na ustrój i funkcjonowanie 

administracji państw członkowskich, prawo administracyjne materialne i proceduralne państw członkowskich [w:] 

R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel(red.) System Prawa Administracyjnego. Tom 3. Europeizacja prawa 

administracyjnego (...), s. 467., J. Zimmermann, Kilka dylematów nauki prawa administracyjnego w okresie 

europeizacji [w:] Z. Janku i in., Europeizacja polskiego prawa administracyjnego (...), s. 94-104. 
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(pozanormatywny), a więc harmonizację niewymuszoną wprost przepisami prawa unijnego, 

a także wpływ o charakterze dobrowolnym, czyli sytuację, gdy prawo UE nie wymaga 

przekształcenia prawa krajowego, jednak dochodzi do niego niejako oddolnie, z inspiracji 

prawem unijnym957. Z tymi podziałami skorelowany jest również podział na wpływ 

o charakterze bezpośrednim i pośrednim. Wpływ bezpośredni to oddziaływanie prawa UE na 

system prawa stanowionego państw członkowskich, z kolei wpływ pośredni to wpływ lub 

stosowanie prawa958. 

 

 Oddziaływanie prawa unijnego dotyczy ustroju i funkcjonowania administracji 

krajowej, prawa administracyjnego materialnego i proceduralnego. 

 

 Odnośnie do wpływu na administrację krajową – wpływ ten jest ograniczony ze 

względu na funkcjonującą unijną zasadę autonomii instytucjonalnej państw członkowskich, 

przepisy traktatowe w tym zakresie mają jedynie charakter koordynacyjny i wspierający. Unia 

nie ma więc kompetencji harmonizujących w tym zakresie, nie może też narzucić państwom 

członkowskim wsparcia w poprawie zdolności administracyjnej w zakresie wdrażania prawa 

Unii, co wynika z zasady przyznania (art. 5 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej z dnia 7 lutego 

1992 r.959), a także uszczegółowienia w art. 6 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

z dnia 25 marca 1957 r.960 oraz art. 197 TFUE961. Oddziaływanie prawa UE na ustrój 

i funkcjonowanie administracji publicznej ma przede wszystkim charakter pozalegislacyjny. 

Prawo unijne nie wskazuje konkretnych rozwiązań instytucjonalnych odnośnie do ustroju 

administracji krajowej (poza sektorowymi wyjątkami), jednakże wykonanie zobowiązań 

unijnych wymaga wykorzystania lub stworzenia systemu krajowych organów 

administracyjnych, które będą w stanie efektywnie wypełnić te zobowiązania, w pewnym 

zakresie jedynie przyznaje organom instrumenty pozwalające na realizację zadań co do 

wykonania prawa UE962. Oddziaływanie prawa unijnego ma więc zarówno bezpośredni 

                                                           
957 N. Półtorak, Europejskie kryteria, zasady, metody (...), s. 470-471. 
958Ibidem. 
959 Dz. U. z 2004 r., Nr 90, poz. 864(30) ze zm. 
960 Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864(2) ze zm., dalej jako: TFUE. 
961Ibidem. 
962Ibidem, s. 476. 
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charakter – bo wpływa na krajowe rozwiązania ustrojowe i kompetencyjne, ale również 

pośredni, poprzez istotny wpływ na praktykę działania organów963. 

 

 Co do wpływu na prawo administracyjne materialne – oddziaływanie to ma przede 

wszystkim charakter legislacyjny, a więc jest oddziaływaniem unijnych norm prawnych 

wymuszających ich odzwierciedlenie w prawie krajowym. Dlatego też ma przede wszystkim 

charakter bezpośredni, tj. wpływa na regulacje prawa krajowego, prowadząc do harmonizacji 

sektorowej. Materialne prawo administracyjne podlega również wpływom zasad ogólnych 

systemu unijnego, podlega również przekształceniom pod wpływem tzw. prawa miękkiego 

(soft law), jest to przykład wpływu pozalegislacyjnego964. 

 

 W przypadku proceduralnego prawa administracyjnego, wpływ prawa unijnego ma 

charakter zasadniczo pozalegislacyjny, mianowicie – za pośrednictwem zasad i standardów 

wynikających z orzecznictwa unijnego. Najczęściej dotyczy sfery stosowania i wykładni 

prawa, jednak pod jego wpływem wprowadzono również nowe rozwiązania legislacyjne965. 

 

 W przypadku funkcjonowania zakładów usług publicznych mamy do czynienia 

z wpływem zarówno na materialne, jak i proceduralne prawo administracyjne, 

z oddziaływaniem legislacyjnym, jak i pozalegislacyjnym, a także z oddziaływaniem 

bezpośrednim i pośrednim. Przepisy prawa unijnego mogą wpływać na rozwiązania 

legislacyjne związane z funkcjonowaniem zakładów usług publicznych w sposób bezpośredni, 

np. poprzez realizację postanowień RODO966, a także pośredni, chociażby poprzez realizację 

w ramach szkolnictwa wyższego założeń tzw. Procesu Bolońskiego967 (jako przykład 

oddziaływania pozalegislacyjnego, komunikatów i standardów, soft law). Odnośnie do 

procedury administracyjnej – rzecz jasna wpływ za pośrednictwem zasad i standardów prawa 

                                                           
963Ibidem. 
964Ibidem, s. 480. 
965Ibidem, s. 488. 
966Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L nr 119.  
967 Szerzej nt. realizacji Procesu Bolońskiego zob. K. Cyran, D. Maj-Solarz, Rozdział 3. Realizacja Procesu 

Bolońskiego w szkolnictwie wyższym [w:] S. Waltoś, A. Rozmus, (red. nauk) Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój. 

Prawo. Organizacja (...), s. 79-111. 
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unijnego968, również jest obecny w aspekcie wydawania przez organy zakładowe 

indywidualnych aktów zakładowych zewnętrznych, a więc tych normowanych przepisami 

k.p.a. 

 

5.8. Atypowe zakłady usług publicznych – możliwość wyodrębnienia? 

 

 Szereg rozważań przeprowadzonych w tym i poprzednich rozdziałach daje możliwość 

poruszenia w tym miejscu problematyki „typowości” (oraz jej braku) poszczególnych typów 

zakładów usług publicznych. Przypomnieć należy zdanie J. Filipka, zgodnie z którym różne 

„twory porządku prawnego” mogą posiadać znamiona zakładu; niekiedy przepisy prawa mogą 

nadawać charakter zakładu takim jednostkom, które na podstawie innych przepisów są 

przyporządkowane do innych kategorii podmiotów – np. korporacji, przedsiębiorstw, niekiedy 

te cechy mogą występować łącznie969. Otóż stanowisko J. Filipka zbliżało się do stanowiska 

ostatecznie przyjętego w ramach niniejszej rozprawy, mianowicie – iż to nie kwestie 

strukturalno-organizacyjne są główną determinantą, wyróżniającą zakłady usług publicznych, 

gdyż istotą zakładu jest specyficzny stosunek między nim a jego użytkownikami i to materialna 

analiza tejże relacji pozwala na przesądzenie, czy dany podmiot (niezależnie formy 

organizacyjno-prawnej jego i „związku macierzystego”) jest w pełni zakładem, nie jest nim 

w ogóle, czy też posiada znamiona zakładu usług publicznych. To z kolei daje asumpt do 

zastanowienia się nad możliwością wyróżnienia klasycznych oraz atypowych zakładów usług 

publicznych. 

 

 Uprzednio wskazano, iż istnienie zakładu publicznego determinuje jednoczesne 

wyodrębnienie przez państwo lub szeroko rozumiany podmiot administrujący jednostki 

o określonej strukturze organizacyjnej, istnienie kategorii destynatariuszy, a także wyposażenie 

zakładu w możliwość nawiązywania specyficznych stosunków z użytkownikami, o charakterze 

mieszanym, zarówno administracyjno- jak i cywilnoprawnym; w przypadku stosunków 

administracyjnoprawnych opartych o instrument władztwa zakładowego, w przypadku 

stosunków cywilnoprawnych (jak i działań faktycznych w ramach zakładu) zaś z występującym 

w tle władztwem. Otóż przyjąć należy, iż modyfikacja (co istotne – nie eliminacja) któregoś 

                                                           
968 Np. poprzez zapewnienie prawa do dobrej administracji. 
969 Zob. szerzej rozważania przeprowadzone w rozdziale pierwszym. 
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z powyższych elementów, przy pozostawieniu pozostałych, mogłaby pozwolić na 

przesądzenie, iż mamy do czynienia z atypowym zakładem usług publicznych; przy czym 

modyfikacje te mogą się wzajemnie na siebie nakładać. 

 

 Celem przykładu – modyfikacje te mogą dotyczyć kwestii wyodrębnienia przez 

„związek macierzysty” określonej jednostki (zakładu) i charakteru relacji między 

ww. podmiotami, tj. pozostawania w układzie scentralizowanym bądź zdecentralizowanym. 

Przyjmując w ślad za J. Filipkiem jako punkt wyjścia scentralizowaną zależność zakładu oraz 

przesądzenie, iż każdy przejaw decentralizacji musi wynikać z przepisów ustawowych, to 

właśnie zdecentralizowane zakłady usług publicznych byłyby atypowymi zakładami, właśnie 

ze względu na „poluźnienie” więzi organizacyjnej (w tym z zakresu nadzoru) między 

podmiotem go tworzącym, a samym zakładem. 

 

 Kolejna modyfikacja mogłaby dotyczyć podstaw istnienia stosunku zakładowego. 

Mianowicie – w niniejszej rozprawie przyjęto występowanie dualistycznego model nawiązania 

stosunku zakładowego, gdyż model nawiązania powyższego stosunku w drodze aktu 

administracyjnego w przypadkach niektórych typów zakładów, został uzupełniony 

o konieczność zawarcia umowy cywilnoprawnej, w skrajnych przypadkach zaś stosunek 

zakładowy powstaje wyłącznie poprzez zawarcie umowy. Tego rodzaju modyfikacje również 

mogłyby wskazywać na atypowość danego rodzaju zakładu. 

 

 Atypowość zakładu mogłaby być również determinowana poprzez szczególny status 

destynatariuszy, co wiąże się z analizowanymi pojęciami decentralizacji, autonomii 

i korporacyjności. Te zakłady, w których pozycja prawna destynatariuszy zakładu została 

wzmocniona - chociażby poprzez dodatkową podstawę nawiązania stosunku zakładowego 

i zwiększony wpływ na bieżące funkcjonowanie zakładu, w tym obsadę organów zakładowych 

– również byłyby w myśl tego założenia atypowymi zakładami usług publicznych. Nie sposób 

nie zauważyć więc z tej perspektywy, iż wyodrębnione w ślad za T. Bigo zakłady usług 

publicznych typu korporacyjnego przynależałyby w całości do tej kategorii. 
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 Przeprowadzenie powyższych rozważań pozwala na stwierdzenie, iż zakładana 

„atypowość” dotyczyłaby wszystkich zakładów utworzonych i prowadzonych przez jednostki 

samorządu terytorialnego (np. szpitali samorządowych), gdyż realizują zasadę decentralizacji, 

placówek oświatowych i szkół wyższych (gdyż są zakładami typu korporacyjnego, na dodatek 

w przypadku szkół wyższych ze zmodyfikowaną podstawą nawiązania stosunku zakładowego), 

teatrów (gdyż – jak słusznie wskazuje J. Filipek – wykazują cechy zakładów, przedsiębiorstw 

i korporacji), muzeów, bibliotek (w tym przypadku władztwo zakładowe jest w zasadzie 

zredukowane do władztwa dyscyplinarnego i policji zakładowej).W świetle tego typu 

rozbieżności, mających podłoże normatywne, a także braku zgodności doktryny co do 

wypracowania jednego pojęcia zakładu, nie jest w zasadzie możliwe jednoznaczne 

stwierdzenie, co jest „klasycznym” zakładem, a co – w opozycji do tego wyodrębnienia – 

będzie już zakładem atypowym. Dlatego ponownie należy podkreślić słuszność postawionej na 

samym początku rozważań, zasadniczej tezy, iż pojęcie zakładu jest zmienne, uzależnione od 

uwarunkowań społeczno-gospodarczych i politycznych i ta zmienność, której elementem jest 

możliwość modyfikacji elementów determinujących istnienie zakładu, jest wpisana w definicję 

zakładu usług publicznych. 

 

 Ta ogólność pojęcia zakładu i jednoczesna jego treściowa pojemność, pozwala różnym 

przedstawicielom nauki na spojrzenie na zakład usług publicznych z odmiennych od 

administracyjnoprawnej perspektyw. Z jednej strony daje to możliwość uwzględnienia do tej 

pory niezauważanych wątków, dotyczących bardziej systemowego rozumienia istoty zakładu 

usług publicznych, z drugiej strony – może to prowadzić do wypaczenia rozumienia tej 

instytucji prawnej.  

 

Warto w tym kontekście więc przedstawić stanowisko A. Sobczyka, zgodnie z którym 

zakład pracy może być traktowany jako zakład administracyjny970. Autor ten wskazuje (bazując 

na dokonanych przez siebie ustaleniach), iż oderwanie zakładu pracy od przedsiębiorstwa oraz 

oderwanie pracodawcy od przedsiębiorcy, uwzględnienie jego publicznej i nacechowanej na 

realizację publicznych praw podmiotowych roli, zbliża konstrukcję zakładu pracy do zakładu 

administracyjnego971 Wskazując na podobieństwa A. Sobczyk podkreśla, że zakłady pracy 

                                                           
970 A. Sobczyk, Państwo zakładów pracy, Warszawa 2017, s. 346-347. 
971Ibidem, s. 346. 
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powstają z mocy prawa, mają na celu wyłącznie cele społeczne, państwo zaś sprawuje nad nimi 

stały nadzór za pośrednictwem Państwowej Inspekcji Pracy. Zakłady pracy – podobnie jak 

zakłady administracyjne – co do zasady wykonują swoje działania w strukturze zamkniętej. 

Zakłady pracy w przedsiębiorstwach wykonują usługi w stosunku do pracowników oraz osób 

wyraźnie wskazanych w ustawie układzie zbiorowym pracy, osoby te są użytkownikami 

zakładu pracy. Zakłady publiczne mają prawo do korzystania z władztwa administracyjnego 

(zakładowego); organy pracodawcy mają prawo do wykonywania aktów władzy. Za 

nieprzestrzeganie aktów władztwa użytkownik zakładu administracyjnego podlega 

odpowiedzialności dyscyplinarnej, w przypadku zakładu pracy jest to odpowiedzialność 

porządkowa972. 

 

 Odniesienie się do tej koncepcji wymaga przedstawienia szerszych założeń, przyjętych 

przez A. Sobczyka w swojej monografii. Otóż autor ten patrzy na prawo pracy z perspektywy 

administracyjnoprawnej; umowę o pracę postrzega jako umowę prawa publicznego, której 

przedmiotem jest negocjowane rozstrzygnięcie w sprawie publicznego prawa do pracy, a jego 

skutkiem jest nawiązanie stosunku pracy973. A. Sobczyk wskazuje, iż akty pracodawcy 

w stosunku do pracownika (np. podpisanie umowy, przyznanie świadczenia, udzielenie urlopu, 

polecenie pracy w godzinach nadliczbowych), stanowią akty administracyjne, nakładające na 

podmiot zatrudniający obowiązek zapewnienia stosownych środków materialnych, w innych 

przypadkach zaś obowiązek ten wynika z ustawy (wynagrodzenie chorobowe), a pracodawca 

jedynie precyzuje jego wysokość974. Uszczegóławiając – umowa o pracę jest negocjowanym 

aktem administracyjnym, jej przedmiotem jest rozstrzygnięcie o prawie do pracy w kontekście 

konkretnego stanowiska pracy lub zakładu pracy, pracodawca działa jako podmiot 

administrujący dobrem wspólnym, jakim jest dostępna praca (zasoby pracy). Działanie 

podmiotu publicznego w zakresie rozstrzygania o prawie odbywa się zawsze w formie aktu 

administracyjnego. W umowie o pracę jedna strona (pracownik) składa swobodne 

oświadczenie woli, a druga składa oświadczenie woli w formie aktu publicznego; w przypadku 

rozwiązywania lub wypowiadania umów o pracę przez pracodawcę prawo wprowadza wymogi 

formalne i merytoryczne typowe dla decyzji administracyjnej, a weryfikacja prawa następuje 

przez odwołanie975. Kolejno – sąd pracy nie jest sądem cywilnym, rozpatruje zarówno sprawy 

                                                           
972Ibidem. 
973 Zob. też. A. Sobczyk, Wolność pracy i władza, Warszawa 2015. 
974 A. Sobczyk, Państwo zakładów pracy (...), s. 77. 
975Ibidem, s. 254. 
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cywilne, jak i – przede wszystkim – administracyjne. Jest to sąd o tyle szczególny, że znajduje 

się poza strukturą sądów administracyjnych i stosuje inną procedurę; sąd pracy zajmuje się co 

do zasady oceną kontroli prawidłowości wykonywania władzy publicznej przez pracodawcę, 

wydawaniem merytorycznych rozstrzygnięć administracyjnych w sprawie wykonywania 

obowiązków publicznych. Wyrok przywracający do pracy nie tyle zobowiązuje do 

zatrudnienia, ile jest aktem zatrudnienia pracownika, wyrok zasądzający zryczałtowane, czyli 

niezwiązane ze szkodą odszkodowanie za wadliwe wypowiedzenie umowy, jest tylko formą 

sankcjonowania deliktu władzy976. Wyroki zasądzające sądu pracy są aktami konkretyzującymi 

publiczne obowiązki pracodawcy977. Co do zakładowych aktów władztwa publicznego – zakład 

pracy ogólnie jest wspólnotą porównywalną ze wspólnotami gminnymi978; wyróżnić można 

w tym kontekście istnienie autonomicznego prawa zakładowego, tj. regulaminów, układów 

zbiorowych pracy oraz porozumień zbiorowych opartych na ustawie, które są aktami prawa 

administracyjnego (administracyjnymi aktami generalnymi), wydawanymi w ramach wspólnot 

zakładowych, są one pochodną wykonywania władzy publicznej979. W dalszej części rozważań 

autor wskazuje również na kary zakładowe, akty władcze o charakterze organizacyjnym 

(np. dot. czasu pracy), akty władcze realizujące publiczne prawa podmiotowe pracowników 

(za takie A. Sobczyk uznaje np. prawo do pracy, prawo do urlopu), akty władcze w zakresie 

realizacji funkcji ogólnospołecznych (m. in. czynności egzekucyjne, pobór danin publicznych, 

rozporządzanie środkami publicznymi), analizuje również kwestie kierownictwa pracodawcy 

w zakresie wykonywania pracy, kontroli zakładowej, przetwarzania danych osobowych980. 

 

 Z tej perspektywy zwrócić należy uwagę na kilka – zdaje się – rudymentarnych kwestii. 

Nie jest rzeczą administratywisty włączanie się w spór dotyczący charakteru prawa pracy, 

stosunku pracy, umowy o pracę, kwestię tę powinni rozstrzygnąć we własnym gronie 

przedstawiciele doktryny powyższej dziedziny prawa. Sam A. Sobczyk we wstępie do swojej 

monografii podkreśla, iż przyjęta przez niego koncepcja odbiega znacznie od ukształtowanego 

(w dużej mierze przez Z. Hajna981) w doktrynie i orzecznictwie dorobku dot. relacji pojęć 

„zakład pracy” oraz „pracodawca”, przyjmując inną perspektywę patrzenia. Cytując 

                                                           
976Ibidem; zob. też. idem, Wolność pracy i władza (...), s. 165 i n. 
977 A. Sobczyk, Państwo zakładów pracy (...), s. 77. 
978Ibidem, s. 241. 
979Ibidem. 
980Ibidem, s. 243-290. 
981 Zob. w tym zakresie np. Z. Hajn, Pojęcie zakładu pracy jako podmiotu zatrudniającego, Warszawa 1988, idem, 

Definicje pracodawcy, „Państwo i Prawo” 1994/12, s. 48-57, Z. Hajn, Pracodawca i zakład pracy (uwagi na tle 

nowelizacji kodeksu pracy), „Przegląd Sądowy” 1995/6, s. 3-25. 
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A. Sobczyka – „Tam, gdzie prof. Hajn szuka cywilnej zdolności prawnej, tam ja szukam 

zdolności administracyjnej. Tam, gdzie prof. Hajn szuka odpowiedzialności za zobowiązania, 

tam ja szukam kompetencji do wydawania aktów prawa publicznego. Tam, gdzie prof. Hajn 

widzi zobowiązanie umowne, tam ja widzę zobowiązania ustawowe i solidność społeczną”982. 

Dlatego też zauważenie, iż stanowisko A. Sobczyka nie jest poglądem wiodącym w doktrynie, 

tym bardziej nakazuje ostrożniej spojrzeć na swobodne skorzystanie przez niego 

z instrumentarium pojęciowego prawa administracyjnego dla opisania zjawisk zachodzących 

w obrębie prawa pracy. 

 

 Z perspektywy nauki prawa administracyjnego poczynić należy kilka uwag. Konstatacja 

A. Sobczyka, iż ustrojo- i ustawodawca nakłada na pracodawcę obowiązki o charakterze 

publicznoprawnym, jest rzecz jasna słuszna i nie sposób – nawet z perspektywy 

administratywisty – zbyć milczeniem argumentów dot. upublicznienia przestrzeni zakładu 

pracy, przewidującej korelat wzajemnych uprawnień (po stronie pracobiorcy) i obowiązków 

(po stronie pracodawcy, wykonującego w tym zakresie zadania państwa, a więc będącego 

de facto podmiotem administrującym), konstrukcji publicznych praw podmiotowych983 

w postaci m. in. prawa do urlopu, uprawnień związanych z rodzicielstwem, uprawnień 

związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Co do kwestii zaliczenia pracodawcy do 

kategorii podmiotów administrujących – zwrócić w tym kontekście należy uwagę na poruszaną 

już kwestię możliwości zakwalifikowania podmiotów prywatnych do ww. kategorii. Ponownie 

– decyduje o tym wiele czynników, wykonywanie zadań administracji publicznej (w tym 

funkcji władczych), działanie w interesie publicznym, rodzaj ustawowego upoważnienia do 

takiego działania oraz udział podmiotów administracji publicznej w powierzaniu im 

określonych zadań, w ich tworzeniu, zarządzaniu i finansowaniu działalności984. Zgodzić się 

należy z tezą A. Sobczyka, iż wykonywanie pracy „na rzecz” (nie „dla”) pracodawcy stanowi 

interes publiczny, a dokładniej interes społeczny określonej grupy ludzi; pracodawca ma 

obowiązek zapewnić realizację wielu aspektów interesu publicznego poprzez pracę 

pracowników. Celem podstawowym jest zapewnienie dobra zakładu pracy, czyli warunków 

samorealizacji członków wspólnoty zakładowej. Objawia się to również np. przy zlecaniu 

podjęcia akcji ratowniczej lub mających na celu ochronę środowiska, zatrudnianiu specjalistów 

                                                           
982 A. Sobczyk, Państwo zakładów pracy (...), s. 21. 
983 Zob. W. Jakimowicz, Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2003. 
984 M. Stahl, Rozdział I. Zagadnienia ogólne [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, System Prawa 

Administracyjnego. Tom 1. Instytucje prawa administracyjnego, s. 22-23. 
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z zakresu BHP, pracowników do prowadzenia akt osobowych, prowadzenia działalności 

socjalnej985. Skoro więc pracodawca zobligowany jest przepisami prawa do wykonywania 

określonych zadań publicznych w celu realizacji interesu publicznego, to teza, zgodnie z którą 

pracodawca jest podmiotem administrującym, wydawałaby się zasadna986. Z perspektywy 

prawa administracyjnego należałoby jednak wskazać, że o ile „mieszana” natura prawa pracy 

nie budzi zastrzeżeń, nie musi to automatycznie przekładać się na administracyjny charakter 

pracodawcy, który nie działa „za państwo”, a może jedynie działać „dla państwa” (wspólnoty), 

realizując przy tym określone, publicznoprawne obowiązki987. 

 

 Z powyższych względów też odpowiedź na pytanie, czy pojęcie zakładu 

administracyjnego (zakładu usług publicznych) jest odpowiednie do opisania istoty zakładu 

pracy, jest negatywna. Nie jest to li tylko kwestia „szowinizmu” naukowego 

administratywistów. Nawet zaakceptowanie stanowiska A. Sobczyka, przeprowadzającego 

dystynkcję między zakładem pracy, a przedsiębiorcą, i uabstrakcyjniającego to pierwsze 

pojęcie, a także upubliczniającego przestrzeń pracy, wymagałoby jednocześnie przyjęcia, że 

świadczenie pracy jest usługą publiczną wykonywaną w ramach funkcji administracji 

świadczącej. Jakkolwiek oczywiście istnieje norma konstytucyjna (art. 65 ust. 5 Konstytucji, 

powtórzona w art. 10 § 3 k.p.) zgodnie z którą władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą 

do pełnego, produktywnego zatrudnienia, jednakże jest to norma programowa i z niej w istocie 

nie da się wyprowadzić żadnego roszczenia. Wolność pracy, wyrażona w art. 65 ust. 1 

Konstytucji, jest publicznym prawem podmiotowym o charakterze negatywnym. Trudno więc 

z tej perspektywy wysnuć wniosek, iż istnieje (pozytywne) prawo do pracy, w rozumieniu 

obowiązku władzy publicznej zagwarantowania jednostkom pracy i – na dodatek – jest to 

usługa publiczna realizowana w ramach administracji świadczącej. Stanowczo należy więc 

w tym miejscu podkreślić, iż świadczenie pracy in genere nie jest zadaniem publicznym 

państwa. Relewantna jest tutaj również kwestia władztwa – zgodzić się należy 

z M. Krawczykiem, że uwagi A. Sobczyka, podkreślające nierównorzędność wynikającą 

z prawa, dotyczącą relacji pracodawca-pracownik, są niezwykle cenne988 i w kontekście tak 

                                                           
985 A. Sobczyk, Państwo zakładów pracy (...), s. 67. 
986 Konsekwencją przyjęcia tej optyki byłoby również założenie, że skoro treścią umowy o pracę są prawa 

i obowiązki o charakterze publicznoprawnym (w zakresie wynagrodzenia z pracę do pewnego stopnia 

nienegocjowalne), to można przyjąć, iż stanowi ona przykład umowy administracyjnej. 
987 M. Krawczyk, Podstawy władztwa administracyjnego (...), s. 49. 
988Ibidem, s. 48. 
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rozumianego prawa pracy, które „(...) w swojej znacznej części reguluje materię władzy”989 

można władztwo z tej perspektywy właśnie ujmować jako prawną kompetencję do 

podejmowania decyzji kształtujących sytuację prawną innego podmiotu990. Jednakże 

administracyjny charakter władztwa pracodawcy nad pracobiorcą budzi wątpliwości 

(abstrahując od przeprowadzonych powyżej rozważań, dotyczących statusu pracodawcy jako 

podmiotu administrującego); jest to z pewnością pochodna władzy publicznej (państwowej), 

jednak nie administracyjnego charakteru, gdyż nie wiąże się bowiem z bezpośrednią realizacją 

określonych zadań publicznych991.  

 

Nie jest jednak tak, że teoretyczna konstrukcja zakładu pracy i zakładu 

administracyjnego nie wykazuje żadnych podobieństw. Ponownie - w niniejszej rozprawie 

przyjęto, iż na pojęcie zakładu składa się aspekt strukturalno-organizacyjny, a także materialny, 

przy czym istotą zakładu jest ten drugi aspekt, mianowicie specyficzne relacje między 

zakładem a jego użytkownikami, a strukturalno-organizacyjne rozumienie zakładu jest 

„rozbijane” chociażby przez zjawisko cyfryzacji administracji publicznej oraz wprowadzenie 

kategorii transgranicznych zakładów usług publicznych. Tymczasem w ujęciu A. Sobczyka 

zakład pracy (w oparciu o treść art. 100 § 2 pkt 4 k.p.) jest „synonimem instytucji prawnej, 

składającej się na ustrojową zasadę społecznej gospodarki rynkowej. W przepisie tym zakład 

powiązany jest z dobrem zakładu pracy, co jest jednym, choć nie jedynym argumentem 

przemawiającym za tym, że odnosi się ono do zorganizowanych przez prawo ludzi992. Zakład 

pracy stanowi więc instytucję społeczną, a nie rzecz993. Sam A. Sobczyk przywołuje 

wątpliwości doktryny prawa administracyjnego co do tego, czy zakładem może być 

wspólnota994. Jednakże w niniejszej pracy udzielono pozytywnej odpowiedzi na to pytanie – 

będą to wszelkiego typu zakłady usług publicznych typu korporacyjnego. Dlatego też 

pamiętając o przywołanych powyżej wątpliwościach co do charakteru prawnego pracodawcy, 

istoty władczej relacji w stosunku pracodawca-pracobiorca, przyjąć należy, iż wspólnotowy 

charakter zakładu pracy oraz status pracobiorców jest zbliżony do tego opisanego przy okazji 

rozważań właśnie nad zakładami usług publicznych typu korporacyjnego. 

                                                           
989 A. Sobczyk, Wolność pracy i władza (...), s. 78. 
990 M. Krawczyk, Podstawy władztwa administracyjnego (...), s. 48. 
991Ibidem, s. 49 
992Ibidem, s. 47. 
993Ibidem, s. 50. 
994 A. Sobczyk, Państwo zakładów pracy (...), s. 346-347. 
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Skoro więc korzystanie w tym zakresie z dorobku nauki prawa administracyjnego 

powoduje nie do przezwyciężenia problemy teoretyczne i nie jest możliwe dopasowanie 

instytucji zakładu pracy do przyjętego w doktrynie rozumienia zakładu administracyjnego 

(nawet „atypowego”), być może właściwszym byłoby przyjęcie, iż jest to instytucja sui generis 

prawa pracy o mieszanym charakterze, wykazująca pewne zbieżności z zakładem typu 

korporacyjnego. Z pewnością ucięłoby to wszelkie spory doktrynalne między 

przedstawicielami nauki prawa pracy a doktryną prawa administracyjnego. 

 

5.9. Dynamika zmian prawa administracyjnego i nauki administracji, 

a problematyka zakładów usług publicznych – podsumowanie 

 

 Zmiany w otaczającej rzeczywistości (w tym prawnej) mają swoje przełożenie również 

na sferę funkcjonowania zakładów usług publicznych; część zakładów jest bardziej podatna na 

zmiany, funkcjonowanie innych typów zakładów z kolei jest w większym stopniu 

ustabilizowane. Daje to możliwość wyodrębnienia dwóch modeli zakładów usług publicznych: 

modelu dynamicznego i statycznego. Rozróżnienie to może objawiać się na płaszczyźnie 

normatywnej, uzależnione jest to od specyfiki świadczonych przez zakład usług i realizacji 

określone zadania publicznego (realizacja niektórych zadań musi cechować się większą 

stabilnością, np. z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, wykonywanie innych zaś jest 

w większym stopniu uzależnione od aktualnych uwarunkowań politycznych i społeczno-

gospodarczych), a także na płaszczyźnie sposobu świadczenia usług przez dany typ zakładu – 

dynamiczny model procesu świadczenia usług zakładowych jest większym stopniu 

zdeterminowany postępem technologicznym. Zmiana w płaszczyźnie normatywnej 

funkcjonowania zakładu usług publicznych może z kolei dotyczyć kilku kwestii: samego 

istnienia zakładu usług publicznych, struktury organizacyjnej zakładu, zakresu świadczonych 

przez zakład usług lub też zmiany pozycji prawnej destynatariuszy. 

 

 Odnośnie do kwestii relacji między wykonywaniem zadań publicznych w formie 

zakładu, a decentralizacją - decentralizacja to powierzenie wykonywania kompetencji do 

wykonywania zadań publicznych podmiotom niepozostającym w relacji hierarchicznego 

podporządkowania z podmiotem, który ww. kompetencje scedował; istotą zjawiska 

decentralizacji jest właśnie stosunek, relacja, łącząca państwo (organy administracji publicznej) 
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i podmiot, któremu przekazano kompetencję do realizacji określonych zadań publicznych 

(podmiot zdecentralizowany); relacja ta obejmuje zagwarantowaną prawnie, względną 

samodzielność i niezależność podmiotu zdecentralizowanego w wykonywaniu zadań, 

ograniczoną przez przepisy prawa, w szczególności dotyczące nadzoru. Decentralizacji nie 

podlega władztwo publiczne, lecz kompetencja do wykonywania zadań publicznych. Nie każdy 

podmiot wykonujący zadania publiczne w ramach zjawiska decentralizacji, będzie w ogóle 

dysponował władztwem publicznym lub też będzie nim dysponował w znacznie mniejszym 

stopniu, niż inne podmioty. Władztwo publiczne będzie więc cechą przysługującą podmiotom, 

wykonującym zdecentralizowane kompetencje z zakresu administracji publicznej, nie jest zaś 

przedmiotem decentralizacji. Wykonywanie funkcji świadczących przez podmioty 

administracji publicznej nie wymaga jednak konstrukcji decentralizacji; niekoniecznie 

powierzenie wykonywania zadań publicznych podmiotom administrującym, będzie się wiązało 

ze scedowaniem kompetencji w ramach zjawiska decentralizacji. Aby do tego doszło muszą 

zostać zachowane ww. materialne determinanty istnienia decentralizacji, tj. brak 

hierarchicznego podporządkowania podmiotu, któremu powierzono określone kompetencje, 

a także jego względna samodzielność i niezależność w wykonywaniu zadań publicznych. 

W innym wypadku będziemy mieli do czynienia wyłącznie ze zmianą formy organizacyjno-

prawnej realizacji zadań publicznych w określonym obszarze lub wyłącznie dekoncentracją. 

 

Organ administracji publicznej tworząc zakład, oddaje do jego dyspozycji określone 

środki materialne, pozwala mu na samodzielne wchodzenie w specyficzne relacje 

z użytkownikami zakładu, przede wszystkim zaś ceduje określone, przysługujące do tej pory 

organowi kompetencje z zakresu administracji publicznej, pozbawiając się prawa do realizacji 

zadań w tym obszarze. Jak zostało wskazane – zakład wyposażony jest w tym zakresie we 

względną samodzielność i niezależność, natomiast po stronie organu administracji publicznej 

pozostaje „jedynie” kompetencje nadzorcze. Jednakże w sytuacji, w której państwo zdecyduje 

się wykonywać określone zadania publiczne w formie zakładu, nie zapewniając jednocześnie 

jego względnej niezależności i samodzielności w ich realizacji, ewentualnie pozostawiając 

element silnego uzależnienia w zakresie kompetencji osobowych, jak i związanych 

z kształtowaniem struktury zakładu z organem administracji publicznej, mimo scedowania 

kompetencji nie mamy do czynienia z jednoczesną decentralizacją. Istnieją zakłady typu 

wojskowe uczelnie wyższe, resortowe szpitale, placówki edukacyjne prowadzone przy 

ambasadach (a więc strukturalnie powiązane z Ministerstwem Spraw Zagranicznych), a także 
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zakłady karne, zakłady poprawcze, izby wytrzeźwień,  gdzie element więzi organizacyjno-

osobowych z podmiotem tworzącym zakład jest na tyle silny, iż nie sposób mówić o istnieniu 

decentralizacji (tym bardziej, skoro zakłady te są bezpośrednio prowadzone przez podmioty 

pozostające w hierarchicznym układzie scentralizowanym). Utworzenie zakładu usług 

publicznych nie zawsze będzie się wiązało jednocześnie z decentralizacją zadań z zakresu 

administracji publicznej. 

 

Istnienie zakładu zawsze będzie obwarowane równoległym istnieniem zależności 

między nim, a podmiotem go tworzącym. To względna niezależność i samodzielność jest 

wyjątkiem, wprowadzanym przez przepisy prawa, podobnie jak ukształtowanie ram nadzoru 

nad działalnością zakładową; to, czy dany typ zakładu jest przykładem istnienia zjawiska 

decentralizacji administracji publicznej, uzależnione jest od tego, na ile ustawodawca dopuści 

do „rozluźnienia więzów” (strukturalnych, osobowych) z podmiotem administracji publicznej, 

który ceduje doń swoje kompetencje, a także jak ściśle zostanie dookreślony nadzór nad 

funkcjonowaniem zakładu i jego intensywność. 

 

Władztwem zakładowym jest kompetencja zakładu do jednostronnego kształtowania 

stosunków prawnych (o charakterze administracyjnoprawnym i cywilnoprawnym) 

z użytkownikami zakładu, a także – wyjątkowo – z osobami trzecimi, poprzez stosowanie 

przewidzianych prawem środków prawnych i podejmowanie działań faktycznych, nakierowana 

na określenie własnych reguł postępowania w ramach działalności zakładowej, zmierzających 

do realizacji określonego celu zakładu, zabezpieczona możliwością stosowania przymusu 

państwowego.. Władztwo zakładowe może mieć zróżnicowaną postać i mniejsze lub większe 

natężenie w przypadku różnych sfer aktywności zakładu. 

 

Władztwo zakładowe jest „wypełniaczem treści” stosunków zakładowych. Niezależnie 

więc od tego, czy mówimy o stosunku zakładowym o charakterze administracyjnoprawnym, 

czy też cywilnoprawnym, jest on determinowany przez władztwo zakładowe; stopień tej 

determinacji jest wyższy w przypadku stosunku administracyjnoprawnego niż 

cywilnoprawnego. „Zależność zakładowa”, jest „odbiciem” władztwa zakładowego, 

tj. spojrzeniem na stosunek prawny łączący zakład z użytkownikiem, z perspektywy tego 

drugiego. „Relacja zakładowa” winna być traktowana jako pojęcie zbiorcze, opisujące 
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całokształt wzajemnych oddziaływań i powiązań między zakładem i destynatariuszem, na którą 

składają się stosunki prawne (administracyjnoprawne i cywilnoprawne), jak i działania 

faktyczne organów zakładowych, luźniej dookreślone przez prawo zakładowe. Państwo 

decydując się na utworzenie zakładu wyposaża je jednocześnie we władztwo zakładowe, 

ewentualnie - powierzając innemu podmiotowi administrującemu kompetencję do 

wykonywania określonych zadań publicznych, które to zadania mogą być realizowane 

w formie zakładu, jednocześnie kreuje w takim wypadku kompetencje do jednostronnego 

kształtowania sytuacji prawnej destynatariuszy zakładu, zawsze w takim wypadku będzie to 

pochodna aktu kreacyjnego państwa. Stąd też prowadzenie przez podmiot o rodowodzie nie-

państwowym zakładu usług publicznych wiąże się z posiadaniem przez tenże podmiot 

uprawnień władczych, jednakże władztwo to nie ma charakteru samoistnego, nie jest oderwane 

do uprawnień państwa, jego istnienie zawsze wynika z uprzedniego aktu organów władzy 

państwowej; niezależnie od formy organizacyjnej zakładu, władztwo administracyjne zawsze 

jest bezpośrednią konsekwencją rozwiązań przewidzianych przez ustawodawcę.  

 

Widoczna jest zbieżność między pojęciami władztwa administracyjnego i władztwa 

zakładowego, jednakże zakresowo nie są to pojęcia równoważne, gdyż odmienna jest pozycja 

ustrojowa administracji i zakładu. Państwo, działające przez wyspecjalizowane organy, 

wykonuje zadania publiczne w sposób bezpośredni, inne podmioty administrujące działają 

w sposób pośredni. Władztwo administracyjne jest autonomiczne i nie podlega kontroli 

państwa, państwo właśnie, jako podmiot mogący stosować przymus, jest dysponentem 

środków, które wybiera dla osiągnięcia swojego celu, w przypadku pośredniej realizacji zadań 

zaś państwo zawsze kontroluje sposób działania podmiotów administrujących – również 

w aspekcie korzystania ze środków przymusu administracyjnego. Różnica w przypadku 

władztwa zakładowego objawia się w rozdzieleniu uprawnienia do jednostronnego 

kształtowania sytuacji prawnej destynatariuszy od stosowania przymusu administracyjnego 

jako gwarancji określonego przez zakład zachowania. W przypadku władztwa 

administracyjnego całokształt tych środków skupia państwo, które może zdeterminować treść 

wzajemnych praw i obowiązków (poprzez nakazanie określonego zachowania), a także zmusić 

w drodze egzekucji do realizacji ww. obowiązku. W przypadku zakładu jego organy mogą 

wyznaczyć normę określonego zachowania, ale mają ograniczoną możliwość zastosowania 

przymusu; organy zakładowe nie są organami egzekucyjnymi, wyjątkiem w tym zakresie jest 

rzecz jasna przymus policyjny i władza dyscyplinarna. 
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Zakład ma więc zdolność administracyjnoprawną (zakładową) bez względu na prawną 

formę działania i sposób przekazania zadań z zakresu administracji, która jest wycinkiem 

podmiotowości administracyjnoprawnej. Co do użytkowników zakładu – są nimi osoby 

fizyczne, których status prawny jest określany poprzez przepisy prawa cywilnego, przede 

wszystkim przez kategorie zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych. W zasadzie 

nieograniczoną zdolność do korzystania z usług zakładu mają osoby pełnoletnie, a w przypadku 

osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub niemających tej zdolności, 

przynależność jest uzależniona od działania osób trzecich – ich status jako użytkowników 

zakładu jest kształtowany przez działanie osób reprezentujących ich interesy. Chociażby 

w przypadku powstania prawa lub obowiązku z mocy ustawy, może być ono oderwane od 

zdolności do czynności prawnych (np. w przypadku obowiązku szkolnego), jednakże zawsze 

w takim przypadku powstanie stosunku zakładowego będzie wiązać się z działaniem osób 

trzecich, np. występowaniem przedstawiciela ustawowego w imieniu zainteresowanego lub 

w niektórych przypadkach ze zgodą sądu. 

 

Odnośnie do kwestii statusu osób trzecich, będących w gestii zakładu usług publicznych 

– w tym kontekście wskazuje się na kwestię tzw. policji zakładowej, tj. możliwości użycia 

bezpośredniego przymusu administracyjnego w stosunku do osób trzecich, celem odparcia 

i usunięcia wszystkiego, co zagraża bezpieczeństwu zakładu. Z punktu widzenia 

konstytucyjnego systemu źródeł prawa wskazać należy, iż w sferze zewnętrznej administracja 

publiczna może działać wyłącznie na podstawie ustawy, w funkcjonowaniu zakładu nie może 

być więc innych podstaw działania, jeśli ich skutkiem ma być nałożenie na podmiot nakazów 

lub zakazów, w szczególności musi znajdować to odzwierciedlenie w przypadku 

podejmowania działań wobec osób trzecich, których nie łączy z zakładem stosunek zakładowy. 

Dlatego też przyjęcie w porządku prawnym wymogu ustawowej podstawy dla działania 

administracji każe traktować policję zakładową jako jeden z elementów władztwa 

zakładowego. 

 

Przedmiot stosunku zakładowego to „wyznaczone przez przepisy prawa działanie 

zakładu, stanowiące istotę świadczeń zakładowych, które mieszczą się w zakresie działań 

państwa, mające na celu realizację gwarantowanych przez państwo świadczeń o charakterze 

niematerialnym, podejmowane ze względu na zachowanie się użytkownika, zmierzające do 

zadośćuczynienia prawem przyznanemu uprawnieniu w ramach interesu publicznego”. 
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Przedmiot stosunku zakładowego to więź między zakładem a użytkownikiem, w której 

użytkownik może domagać się od zakładu spełnienia świadczenia, wynikającego z prawa 

materialnego, a zakład w ramach prawem określonych celów ma kompetencję do władczego 

ukształtowania pozycji prawnej użytkownika ze względu na jego żądanie, z kolei wzajemne 

prawa i obowiązki, które powstają w ramach ww. relacji, to treść stosunku zakładowego. 

Jednakże przedmiot stosunku zakładowego to nie tylko zdeterminowane prawnie zachowania 

organów zakładowych, które zmierzają do jednostronnego ukształtowania sytuacji prawnej 

destynatariusza, w związku z korzystaniem przez niego ze świadczeń zakładowych, ale też 

określone prawem sytuacje, w których organ zakładu jest uprawniony (lub zobligowany) do 

ukształtowania wzajemnych praw i obowiązków poprzez zawarcie umowy cywilnoprawnej. 

W tym wypadku również istnieje więź między zakładem a destynatariuszem, w ramach której 

użytkownik może domagać się od zakładu spełnienia świadczenia, lecz może to zrobić na 

drodze cywilnoprawnej, natomiast możliwość władczego ukształtowania pozycji prawnej 

destynatariusza przez organy zakładowe jest (przynajmniej pozornie) zredukowana, ze względu 

na zastosowanie formy umowy cywilnoprawnej.  

 

Odnośnie do kwestii władztwa zakładowego właśnie w ramach cywilnoprawnego 

stosunku zakładowego - zgodzić się należy z tezami, iż nie jest tak, że – w przypadku umów 

zawieranych przez administrację – jednostka występuje wobec niej w pozycji równorzędnej; 

konieczna jest głębsza, „materialna” analiza istoty łączącego strony stosunku prawnego; w tego 

rodzaju przypadkach można mówić zarówno o potencjalnym, jak i aktualnym przymusie 

administracyjnym, który bez wątpienia odczuwa jednostka. Umowa cywilnoprawna jest 

„zakamuflowaną” formą realizacji funkcji władzy.  

 

Co do praktycznego wymiaru władztwa zakładowego – jego realizacja przejawia się 

w posługiwaniu się przez zakłady usług publicznych różnymi formami działania dla osiągnięcia 

celów, które stały za utworzeniem zakładu. W przypadku prawnych form działania będzie to 

stanowienie aktów zakładowych generalnych, stanowienie aktów zakładowych 

indywidualnych, a także stosowanie umów cywilnoprawnych przez organy zakładowe. 

Odnośnie do działań faktycznych – będą to czynności materialne, działania bezpośrednio 

zobowiązujące, działania społeczno-organizatorskie, a także świadczenie aktów rzeczowych, 

tj. kwalifikowane czynności materialno-techniczne. 
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 Wskazać należy, iż w ramach relacji zakładowych istnieje gradacja władztwa 

zakładowego, tj. zróżnicowanie determinacji określonych form działania zakładu kategorią 

władztwa. Jego emanacją w największym (i najbardziej klasycznym) stopniu będą działania 

prawne, związane ze stanowieniem aktów zakładowych generalnych, jak i indywidualnych. 

Każdy z tych typów działań musi mieć swoją podstawę prawną, tj. podstawę ustawową, ściśle 

dookreśloną na tym szczeblu hierarchii źródeł prawa (tak będzie w przypadku stanowienia 

aktów zakładowych generalnych, indywidualnych aktów zakładowych zewnętrznych 

i indywidualnych aktów wewnątrzzakładowych kierowanych wobec osób trzecich, tj. policji 

zakładowej) lub też generalnie wskazaną w ustawie, doprecyzowaną przez akty zakładowe 

generalne (indywidualne akty wewnątrzzakładowe). W przypadku umów cywilnoprawnych 

władztwo zakładowe objawia się zarówno w przymusie przewidzianym przez przepisy prawa 

zastosowania tej formy działania administracji (modelowo należy przyjąć, iż przymus ten może 

wynikać zarówno z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jak i mieć w nich jedynie 

ogólną podstawę, natomiast w statucie zakładu może zostać doprecyzowane, jaki obszar 

działalności zakładu może zostać uregulowany w drodze umowy cywilnoprawnej), jak 

i prawnym zdeterminowaniu treści stosunku umownego, vide kategoria zakładowych umów 

adhezyjnych. Również kategoria działań faktycznych administracji jest do pewnego stopnia 

zdeterminowana władztwem; niejako w tle samej możliwości do podejmowania działań tego 

rodzaju stoi władztwo administracyjne. 

 

Słuszne jest stanowisko, zgodnie z którym nie sposób akceptować pierwotnego, 

klasycznego rozumienia władztwa zakładowego, rozumianego jako normy stanowione bez 

szczególnej podstawy prawnej, prawa do stosowana przymusu poza kontrolą sądu, prawa do 

pozbawienia świadczeń wyłączonego spod kontroli sądowej, gdyż nie spełnia to standardów  

demokratycznego państwa prawnego. Dlatego też konieczne jest spojrzeć na pojęcie władztwa 

zakładowego z innej perspektywy, właściwej wiążącym administrację publiczną 

konstytucyjnym standardom i reinterpretacja istoty władztwa zakładowego. Stanowisko 

P. Chmielnickiego, zgodnie z którym kategoria aktów zakładowych generalnych nie powinna 

istnieć, nie może być argumentem za rezygnacją z wyróżniania pojęcia władztwa zakładowego. 

Negatywna ocena modelu przyjętego przez ustrojo- i ustawodawcę w tej mierze, nie powinna 

implikować tezy o braku argumentów, które przemawiałyby za opisywaniem specyficznych 

relacji między zakładem a jego użytkownikami, przy użyciu pojęcia władztwa zakładowego, 

gdyż są to kwestie od siebie niezależne. Pierwsze trzy kategorie, wskazane przez 
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P. Chmielnickiego jako zakres uprawnień organów zakładowych, analizowane z osobna, mogą 

nie być charakterystyczne stricte dla zakładów, ale rozpatrywane razem (i to łącznie z kategorią 

czwartą, stanowiącą istotę działalności zakładowej) stanowią o specyficznych 

uwarunkowaniach prawnych i faktycznych, łączących zakład i użytkowników. Władztwo 

zakładowe jest uprawnieniem do względnie swobodnego, jednostronnego kształtowania 

stosunków prawnych, które to stosunki mają zróżnicowany, bo i administracyjnoprawny, jak 

i cywilnoprawny charakter, poprzez stosowanie określonych przez prawo środków 

i podejmowanych (mniej zdeterminowanych prawnie) działań faktycznych, ukierunkowanych 

na osiągnięcie określonego celu. Przywoływane były odrębności w rozumieniu władztwa 

administracyjnego i władztwa zakładowego, również przeanalizowane zostało rozróżnienie 

między zakładem, a organem, przedsiębiorstwem i fundacją, samo istnienie kategorii 

destynatariuszy wskazuje w tym zakresie na odrębności. Również zakład traktowany 

w pewnych aspektach jako element decentralizacji, pozwala na wskazanie specyfiki 

wykonywania zadań publicznych w tej właśnie formie, a także specyfiki relacji między 

zakładem, a jego użytkownikami. Ten „konglomerat zjawisk” w dalszym ciągu najlepiej opisać 

przy pomocy jednej kategorii pojęciowej, mianowicie właśnie władztwa zakładowego. 

 

W tym kontekście też jako najistotniejsze pytanie jawi się to o granice władztwa 

zakładowego. Będzie je rzecz jasna – zgodnie z zasadą legalizmu – wyznaczały przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego, mianowicie Konstytucja i ustawy (w przypadku zakładowych 

umów adhezyjnych wskazać należy również na zasady współżycia społecznego, zgodnie 

z art. 58 § 2 k.c.). Granice te muszą być respektowane zarówno przy okazji stanowienia aktów 

zakładowych generalnych, jak i aktów zakładowych indywidualnych.  

 

Problematyka funkcjonowania zakładów publicznych może być również analizowana 

z perspektywy zjawiska prywatyzacji zadań publicznych. Pozwala to na wyróżnienie kategorii 

prywatnoprawnych zakładów publicznych. Prywatnoprawny zakład publiczny będzie trwałym 

zespołem osób i środków rzeczowych, stanowiącym wyodrębnioną z punktu widzenia 

organizacyjnego całość techniczną, którego celem jest realizacja usług publicznych, który 

to zakład został utworzony i jest prowadzony przez podmiot niepubliczny. Aspekt podmiotowy 

będzie więc w istocie jedynym kryterium, które pozwoli na jednoznaczne przesądzenie, czy 

mamy do czynienia z klasycznym zakładem usług publicznych, czy też zakładem o charakterze 

prywatnoprawnym. Dodatkowymi cechami, istotnymi z punktu widzenia funkcjonowania 
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prywatnoprawnych zakładów publicznych, są częstsze stosowanie form cywilnoprawnych 

w ramach działalności zakładowej oraz generalna możliwość wprowadzenia odpłatności za 

możliwość skorzystania z usług zakładu, choć nie będą to czynniki wyróżniające zakłady 

publiczne typu prywatnoprawnego. Coraz większe „zlewanie się” prawa administracyjnego 

i prawa cywilnego, rozszerzenie obszarów pogranicza obu tych dziedzin prawa, powoduje, że 

w istocie prywatnoprawny zakład usług publicznych, poza kwestią związaną z podmiotem go 

tworzącym i prowadzącym, nie będzie cechował się zbyt wieloma odrębnościami w stosunku 

do klasycznego zakładu. 

 

Patrząc na problematykę zakładów z perspektywy nauki administracji, warto spróbować 

powiązać je z pojęciami „prawnych układów sterowania” i „układu administracyjnego”. 

 

Organy zakładowe „sterując” jego użytkownikami w celu osiągnięcia określonych 

celów (dla realizacji których zakład został utworzony) korzystają ze zróżnicowanych 

instrumentów sterowania: o charakterze administracyjnoprawnym (przede wszystkim przy 

użyciu władztwa zakładowego), cywilnoprawnym, materialno–technicznym, jak i czynników 

pozaprawnych. Problematyka funkcjonowania zakładów usług publicznych może być 

analizowana z perspektywy wyodrębnionych przez E. Knosalę układów sterowania. 

W przypadku układu nadzorczego - struktura sterująca w tym układzie jest zróżnicowana. Będą 

to organy sprawujące nadzór (w relacji do zakładu) wewnętrzny, jak i zewnętrzny, szczególną 

postacią nadzoru będzie z kolei tzw. nadzór fachowy, tj. nadzór nad procesem świadczenia 

usług zakładowych. Strukturą sterowaną z kolei będą bądź same organy zakładowe 

(w przypadku nadzoru zewnętrznego oraz częściowo wewnętrznego), bądź też destynatariusze. 

Stosowane środki nadzorcze, tj. prawne instrumenty sterowania w tym układzie, będą miały 

charakter władczy, tj. będą polegały na wyciąganiu wiążących konsekwencji przez podmioty 

tworzące strukturę sterującą, lub też czysto informacyjny (zbliżony do kompetencji 

kontrolnych). Układ kierownictwa instytucjonalnego będzie przeplatał się w pewnym aspekcie 

z układem nadzorczym. Organ kierujący zakładem ma co do zasady wyłączną kompetencję do 

podejmowania rozstrzygnięć we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania zakładu, 

chyba że wyraźny przepis prawa nakazuje mu współdziałanie w określonych przypadkach 

z innymi podmiotami bądź przekazuje pewien zakres zagadnień do kompetencji innego 

podmiotu. Można w drodze ostrożnej analogii twierdzić, że relacja zakładowa jest 

ukształtowana podobnie do relacji w ramach układu scentralizowanego. Klasycznie rozumiane 
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pojęcie kierownictwa nie oddaje więc charakteru relacji między organem zakładowym a jego 

destynatariuszami, jednakże przyjąć należy, iż omawiane pojęcie „sterowania” jest z tej 

perspektywy bardziej operatywne. 

 

 Układ kierownictwa funkcjonalnego, oparty o pojęcie koordynacji, może być 

odnoszony do zakładów w większym stopniu zdecentralizowanych, przede wszystkim 

zakładów usług publicznych typu korporacyjnego; tam, gdzie mamy do czynienia z wspólnotą, 

możemy mieć również „współdziałanie w celu wyeliminowania konfliktów i osiągania 

korzyści”, tj. uwzględnienie stanowiska destynatariuszy w ramach procesów decyzyjnych. 

Jednakże koordynacja, będąca elementem kierownictwa i polegająca na dostosowaniu do siebie 

działań podmiotów koordynowanych, będzie funkcjonować również w zakładach usług 

publicznych występujących w układach scentralizowanych. 

 

 Co do instrumentom sterowania (oddziaływania) na użytkowników zakładu wskazać 

należy, iż będą to instrumenty prawne o charakterze administracyjnoprawnym (akty zakładowe 

generalne, indywidualne), cywilnoprawne (kategoria umów zakładowych), jak i instrumenty 

faktyczne, w tym czynności materialne, działania społeczno-organizatorskie, jak i w ramach 

świadczenia usług zakładowych (np. oddziaływanie wychowawcze). Pokrywa się to więc 

z formami realizacji władztwa zakładowego, podkreślić więc trzeba, iż podstawowym 

instrumentem sterowania użytkownikami zakładu jest władztwo zakładowe, we wszystkich 

swoich wymiarach. 

 

 Z perspektywy socjologiczno-prawnej - przedmiotem działań organów zakładu, jego 

pracowników, jest skuteczne oddziaływanie na jego użytkowników, sterowanie nimi przy 

pomocy określonych instrumentów (w tym prawnych). Normy zakładowe – jak zresztą 

wszelkiego rodzaju normy w idealnym modelu - winny być więc skuteczne zarówno z punktu 

widzenia behawioralnego, socjotechnicznego, jak i symbolicznego. Celem niektórych rodzajów 

zakładów, poza zapewnieniem świadczenia usług zakładowych, jest również realizacja 

pewnych wartości, propagowanie określonych postaw (np. oddziaływania wychowawcze 

w szkołach, resocjalizacyjne w zakładach karnych, pobudzenie zdolności do samodzielnego, 

krytycznego myślenia na uniwersytetach). W tym zakresie ocena skuteczności działań zakładu, 

w tym stosowanych przezeń środków prawnych, oparta wyłącznie na behawioralnym 
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rozumieniu tego pojęcia, rzecz jasna nie wystarcza. Konieczne jest więc w tym zakresie 

umiejętne korzystanie ze środków władczych. 

 

 Co do pojęcia „układu administracyjnego”, autorstwa F. Longchampsa - relacje 

zakładowe, analizowane z perspektywy organów zakładowych, są skonkretyzowanym (do 

określonego wycinka rzeczywistości) wymiarem wykonywania zadań publicznych z zakresu 

administracji świadczącej. Następuje tutaj obiektywna zmiana w rzeczywistości, będąca 

w relacji do założonego celu funkcjonowania zakładu, dlatego też jest oczywiście zjawisko 

kulturowe, stanowiące administrację publiczną w rozumieniu F. Longchampsa. Pojęcie 

„stanowiska publicznego”, użyte w kontekście pozycji zakładu i jego organów, ocenianego 

przez destynatariuszy i osoby trzecie, dobrze oddaje całokształt relacji zakładowych. Pojęcie 

władztwa zakładowego faktycznie nie oddaje istoty relacji zakładowych, ze względu na ich 

mieszany (w tym cywilnoprawny) charakter. Władztwo zakładowe zawsze funkcjonuje co 

najmniej „w tle” relacji zakładowych (chociażby przy determinacji treści umowy zakładowej 

czy też w ramach kwalifikowanych świadczeń rzeczowych), jednakże nie tylko władztwo 

zabezpieczone przymusem państwowym determinuje w tym rozumieniu stanowisko publiczne. 

F. Longchamps dokonuje tutaj pewnego socjologicznego zakorzenienia, wskazując, 

iż stanowisko publiczne jest położeniem społecznym, gdzie ta „przewaga” (związana 

chociażby właśnie ze środkami władczymi) wynika z „przekonania społecznego”. Przekonanie 

to niekoniecznie musi być determinowane prawnie określonymi atrybutami władztwa, może 

wynikać chociażby z autorytetu (np. w relacji profesor – student). Podział pracy w ramach 

zakładu – świadczenie usług zakładowych przez pracowników zakładu, określone działania 

destynatariuszy, związane z tymże procesem świadczenia usług zakładowych, czyli stosunki 

właściwości – wynika z założenia zmierzania do osiągnięcia określonego celu funkcjonowania 

danego rodzaju zakładu (stosunki celowości).  

 

Z tej perspektywy więc relacja zakładowa, będąca podstawą funkcjonowania zakładu 

jako układu administracyjnego, będzie funkcją stosunków właściwości i celowości, 

kształtowanych przez czynniki wyznaczenia układu. Czynnikami koniecznościowymi będą 

aktualne uwarunkowania społeczno-gospodarcze, posiadanie przez pracowników 

i destynatariuszy określonych (w tym prawnie) cech, pozwalających im na wejście w strukturę 

zakładową, wreszcie wyodrębnienie strukturalno-organizacyjne. Czynnikami 

powinnościowymi będzie „tło” funkcjonowania zakładu, tj. normy prawne, ale i pewne 
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niewymierne, niedookreślone prawnie zwyczaje, kształtujące funkcjonowanie danego rodzaju 

zakładu – zwyczaje uniwersyteckie, szkolne, więzienne itp., weryfikowane dopiero metodą 

oglądu badawczego995 w konkretnym przypadku. Wreszcie czynniki dowolnościowe – 

uwarunkowania „ludzkie”, wynikające z woli kształtowania relacji zakładowych przez organy 

zakładu i destynatariuszy, w ramach względnej swobody zakładowej, uzależnione też od 

indywidualnych cech charakteru danych osób – piastunów jednoosobowych organów 

zakładowych, wchodzących w skład organów kolegialnych, pracowników zakładu, jak 

i wreszcie jego użytkowników. 

 

Zakład usług publicznych z tej perspektywy będzie elementem spiętrzenia układów, 

powiązania ich w rozmaite stosunki różnego typu. Występują tutaj relacje nadrzędności 

i podrzędności (np. obustronna relacja między podmiotem tworzący zakład i konkretnym 

zakładem, niezależnie od tego, czy jest to relacja w układzie scentralizowanym czy 

zdecentralizowanym) oraz równorzędności („sieć” zakładów danego typu i wzajemne relacje 

między nimi). Przywołane powyżej układy sterowania, tj. układy nadzorcze, kierownictwa 

instytucjonalnego i kierownictwa funkcjonalnego, wpisują się w schemat funkcjonowania 

zakładu, jako układu administracyjnego, dopełniają i uszczegóławiają powyższy model, 

poprzez sprecyzowanie stosunków właściwości i celowości z perspektywy organów 

zakładowych. 

 

Odnośnie do kwestii cyfryzacja działalności administracji publicznej a świadczenie 

usług przez zakłady – generalnie wskazać należy, iż pełna informatyzacja, wprowadzenie 

modelu e-administracji, wymaga działań na kilku płaszczyznach. Po pierwsze – zapewnienie 

maksymalnej integracji działań, systemów elektronicznych na poziomie back office, 

tj. w relacjach wewnątrz administracji publicznej tak, aby interesariusz administracji publicznej 

również w ramach front office mógł szybko uzyskać konkretną usługę, najlepiej za 

pośrednictwem modelu one-stop shop. Ułatwienie pracy urzędnikom, poprzez informatyzację 

ich czynności, musi równocześnie przekładać się na swobodniejszy, bardziej elastyczny dostęp 

do usług świadczonych przez administrację publiczną; w przeciwnym wypadku model e-

administracji będzie niezupełny. Wiąże się to rzecz jasna z koniecznością zapewnienia 

odpowiedniego poziomu fachowości administracji publicznej, poprzez przeszkolenie 

                                                           
995 Szerzej nt. metody badania oglądowego, zob. ibidem, s. 151-192. 
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pracowników obsługujących ww. systemy i generalne zapewnienie ich funkcjonalności, gdyż 

w przeciwnym razie ułatwienia związane z modelem e-administracji będą iluzoryczne. 

Relewantna z tej perspektywy jest również kwestia podniesienia świadomości o użyteczności 

elektronicznych rozwiązań, zarówno w przypadku społeczeństwa, jak i podniesienia poziomu 

świadomości pracowników instytucji publicznych. 

 

 Procesy cyfryzacji mają również wpływ na funkcjonowanie zakładu usług publicznych. 

Z tej perspektywy umownym pojęciem „e-zakładu” można określić te aspekty zarządzania 

zakładem lub też świadczenia usług przez zakład, w których wykorzystywane są nowe 

technologie. Usprawnienie jest obserwowane zarówno w zakładach otwartych (półotwartych), 

z których korzystanie jest dobrowolne, cechujących się względną autonomią, realizujących 

zasadę decentralizacji (np. szkołach wyższych), ale również w zakładach zamkniętych, 

przymusowych, silnie scentralizowanych, np. w zakładach karnych.  

 

Proces cyfryzacji życia publicznego postępuje i przyjąć należy, iż będzie miał coraz 

większe przełożenie na sposób realizacji zadań przez administrację publiczną. Będzie to rzecz 

jasna zauważalne również w procesie świadczenia usług zakładowych. Skala tego zjawiska jest 

w tym momencie nie do przewidzenia; dlatego też warto w nauce prawa administracyjnego 

zacząć sobie zadawać pytanie, jak – bazując na aktualnym dorobku doktryny i dostępnym 

instrumentarium pojęciowym – „wpisać” w teorię prawa administracyjnego ewentualny, 

stuprocentowy „e-zakład”, tj. w całości funkcjonujący jedynie w sferze wirtualnej. Otwiera to 

wiele nowych pól badawczych, związanych chociażby z definiowaniem zakładu - jak traktować 

wymóg wyodrębnienia strukturalno-organizacyjnego, pozwala to również postawić pytanie 

to o charakter władztwa zakładowego, w szczególności policji zakładowej, formy 

i dopuszczalności stosowania określonych środków władczych wobec destynatariuszy jak 

i osób trzecich wobec zakładu (czym byłoby zakłócenie bieżącego funkcjonowania zakładu 

w przestrzeni Internetu?). Jako jaskrawy jawi się tutaj problem granic przestrzeni prawnej, 

regulowanej normami prawa administracyjnego i deterytorializacji administracji publicznej. 

Europeizacja, globalizacja prawa administracyjnego, są pochodną szerszego zjawiska, 

mianowicie deterytorializacji. Istotą terytorialności, jako zasady funkcjonowania administracji 

publicznej jest to, że kryterium miejsca określa zasięg władztwa krajowej administracji 

publicznej. Globalizacja, europeizacja, deterytorializacja, z jednej strony dają państwu 
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możliwość rozszerzenia swojej jurysdykcji, zarówno z punktu widzenia podmiotowego, jak 

i terytorialnego; z drugiej strony jednak – konieczne jest zaakceptowanie, iż jest to zjawisko 

dwustronne, jego refleksem jest uszczuplenie kompetencji państwa, poprzez pozbawienie go 

jurysdykcji w określonych przypadkach. Globalizacja, regionalizacja i deterytorializacja 

powstały m.in. w wyniku akceptacji przez państwa idei liberalizmu, prywatyzacji i deregulacji, 

a ww. zjawiska ograniczają zadania państwa i jego administracji. Wskutek otwarcia się na 

powyższe zjawiska, państwo traci dotychczasowy monopol kontroli nad ludźmi, terytorium 

i zasobami. 

 

 Umiędzynarodowienie zjawisk zachodzących w ramach administracji publicznej, 

problematyka globalizacji i europeizacji, ma rzecz jasna przełożenie również na 

funkcjonowanie zakładów usług publicznych. Pozwala to na poddanie analizie dwóch kwestii 

– podmiotowego zakresu terytorialnego działalności zakładów (w tym właśnie 

transgraniczności rozumianej podmiotowo), a także przedmiotowego (strukturalno-

organizacyjnego) zakresu terytorialnego działalności zakładów usług publicznych. 

 

Funkcjonowanie zakładu usług publicznych nie musi być skupione wyłącznie do 

jednego budynku; wymóg wyodrębnienia strukturalno-organizacyjnego zakładu nie 

determinuje jednocześnie ograniczeń w tym zakresie. Stąd też, patrząc z perspektywy 

terytorialnej, wskazać należy, iż świadczenie przez zakład usług publicznych może odbywać 

się w różnych miejscach, zlokalizowanych na terenie tego samego miasta (vide budynki 

uniwersyteckie, szpitalne, itp.), lub też nawet znajdujących się w znacznej odległości od siebie, 

w tym poza terenem kraju (czego przykładem są filie uniwersytetów lub też szkoły wyższe 

z siedzibą w więcej niż w jednym mieście). Patrząc na tę kwestię z perspektywy podmiotowej 

– relacje zakładowe w dalszym ciągu będą wiązać zakład z jego użytkownikami w sytuacji, 

w której destynatariusze znajdują się formalnie („technicznie”) poza zakładem w rozumieniu 

wyodrębnionej jednostki organizacyjnej; władztwu zakładowemu w dalszym ciągu podlegają 

więźniowie na przepustce, uczniowie na wycieczce szkolnej, studenci na wymianie 

międzynarodowej (np. w ramach programu Erasmus). W takiej sytuacji naruszenie regulaminu 

zakładowego może wiązać się z zastosowaniem określonych sankcji zakładowych, 

z usunięciem z zakładu włącznie. 
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 O ile status destynatariusza mogą determinować rozmaite kryteria, określone w statucie 

zakładu - będzie to rzecz jasna uzależnione od charakteru świadczeń zakładowych i typu 

zakładu, mianowicie tego, czy jest on otwarty, pół-otwarty, zamknięty, przymusowy, 

dobrowolny - o tyle jednak kryterium tym nie powinno być obywatelstwo lub wręcz 

narodowość (byłoby to sprzeczne z unijną swobodą przepływu osób oraz konstytucyjną zasadą 

równości). Przyjąć należy, iż korzystanie z usług zakładowych przez osoby nieposiadające 

danego obywatelstwa może być obwarowane dodatkowymi przesłankami (np. odpłatnością 

z tytułu świadczeń medycznych czy usług edukacyjnych), skoro celem zakładu jest realizacja 

funkcji administracji świadczącej, nakierowanej na obywateli. Jednakże posiadanie, bądź też 

w skrajnym wypadku nieposiadanie kreślonego obywatelstwa czy narodowości nie może 

determinować in genere dopuszczalności korzystania zakładu; odwrotne założenie jest nie do 

pogodzenia z realiami demokratycznego państwa prawa. 

 

 Pozwala to na wyodrębnienie modelu zakładu usług publicznych z elementem 

międzynarodowym. Będą to tego rodzaju zakłady, które przewidują umiędzynarodowienie 

aspekt podmiotowego, tj. destynatariuszy lub organów zakładowych, a także zakłady 

umiędzynarodowione z perspektywy strukturalno-organizacyjnej, tj. transgraniczne zakłady 

usług publicznych. Funkcjonowanie transgranicznych zakładów usług publicznych modyfikuje 

do pewnego stopnia rozumienie stosunków zakładowych, jako szczególnych stosunków 

władczych (nawet wedle ich współczesnego rozumienia). Przyjmuje się, że status użytkownika 

zakładu przewiduje podwójne podporządkowanie, mianowicie ogólnemu porządkowi 

państwowemu, a także „nakładającym” się na nie aktom zakładowym. Jednakże 

podporządkowanie przepisom prawa powszechnie obowiązującego ograniczone jest 

funkcjonowaniem zasady terytorialności. W pewnym aspekcie transgraniczność (np. 

w przypadku ucznia na wycieczce szkolnej lub studenta na wymianie międzynarodowej) będzie 

oznaczała jednoczesne podporządkowanie przepisom prawa powszechnie obowiązującego 

jednego państwa oraz aktom zakładowym funkcjonującym w (terytorialnie rozumianej) 

przestrzeni prawnej państwa drugiego. Brak więc będzie tutaj zjawiska „nakładania się” 

porządków prawnych – ogólnego i zakładowego. Warto więc w tym kontekście zauważyć, 

iż akty zakładowe (generalne i indywidualne) muszą być zgodne z powszechnie 

obowiązującym porządkiem prawnym, przede wszystkim przepisami Konstytucji i ustaw. Otóż 

w przypadku modelu transgranicznego zakładu usług publicznych, tj. funkcjonującego 

jednocześnie w terytorialnej przestrzeni prawnej więcej niż jednego państwa, akty zakładowe 
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będą musiały być zgodne z wszystkimi, powszechnie obowiązującymi porządkami prawnymi, 

co może rodzić problemy np. w wypadku sprzeczności ww. porządków, lub też w kwestiach 

stricte praktycznych, np. na podstawie jakich przepisów powinna zostać wydana decyzja 

administracyjna usuwająca destynatariusza z zakładu. Omawiając problematykę 

transgraniczności zakładu usług publicznych warto spojrzeć na nią również z perspektywy 

analizowanego wcześniej zjawiska cyfryzacji administracji publicznej i zasygnalizowania 

koncepcji „e-zakładu”. Przestrzeń wirtualna z natury rzeczy jest transgraniczna, dlatego też 

każdy zakład usług publicznych, dopuszczający możliwość zdalnego świadczenia usług 

zakładowych, będzie zakładem transgranicznym. Jako że w tym wypadku terytorialna 

lokalizacja destynatariuszy może być dowolna, to zauważyć należy, iż porządek prawny 

zakładowy może nakładać się na w zasadzie nieograniczoną ilość powszechnie 

obowiązujących porządków prawnych. 

 

Co do wpływu prawa unijnego na funkcjonowanie administracji publicznej i zakładów 

- oddziaływanie prawa unijnego dotyczy ustroju i funkcjonowania administracji krajowej, 

prawa administracyjnego materialnego i proceduralnego. 

 

 Odnośnie do wpływu na administrację krajową – wpływ ten jest ograniczony 

ze względu na funkcjonującą unijną zasadę autonomii instytucjonalnej państw członkowskich, 

przepisy traktatowe w tym zakresie mają jedynie charakter koordynacyjny i wspierający. Co do 

wpływu na prawo administracyjne materialne – oddziaływanie to ma przede wszystkim 

charakter legislacyjny, a więc jest oddziaływaniem unijnych norm prawnych wymuszających 

ich odzwierciedlenie w prawie krajowym. Dlatego też ma przede wszystkim charakter 

bezpośredni, tj. wpływa na regulacje prawa krajowego, prowadząc do harmonizacji sektorowej. 

Materialne prawo administracyjne podlega również wpływom zasad ogólnych systemu 

unijnego, podlega również przekształceniom pod wpływem tzw. prawa miękkiego (soft law), 

jest to przykład wpływu pozalegislacyjnego. W przypadku proceduralnego prawa 

administracyjnego, wpływ prawa unijnego ma charakter zasadniczo pozalegislacyjny, 

mianowicie – za pośrednictwem zasad i standardów wynikających z orzecznictwa unijnego. 

Najczęściej dotyczy sfery stosowania i wykładni prawa, jednak pod jego wpływem 

wprowadzono również nowe rozwiązania legislacyjne.. 
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 W przypadku funkcjonowania zakładów usług publicznych mamy do czynienia 

z wpływem zarówno na materialne, jak i proceduralne prawo administracyjne, 

z oddziaływaniem legislacyjnym, jak i pozalegislacyjnym, a także z oddziaływaniem 

bezpośrednim i pośrednim. Przepisy prawa unijnego mogą wpływać na rozwiązania 

legislacyjne związane z funkcjonowaniem zakładów usług publicznych w sposób bezpośredni, 

np. poprzez realizację postanowień RODO, a także pośredni, chociażby poprzez realizację 

w ramach szkolnictwa wyższego założeń tzw. Procesu Bolońskiego (jako przykład 

oddziaływania pozalegislacyjnego, komunikatów i standardów, soft law). Odnośnie do 

procedury administracyjnej – wpływ za pośrednictwem zasad i standardów prawa unijnego, 

również jest obecny w aspekcie wydawania przez organy zakładowe indywidualnych aktów 

zakładowych zewnętrznych, a więc tych normowanych przepisami k.p.a. 

 

Co do kwestii ewentualnej możliwości wyodrębnienia atypowych zakładów usług 

publicznych - istnienie zakładu publicznego jest zdeterminowane przez jednoczesne 

wyodrębnienie przez państwo lub inny podmiot administrujący jednostki o określonej 

strukturze organizacyjnej, istnienie kategorii destynatariuszy, a także wyposażenie zakładu 

w możliwość nawiązywania specyficznych stosunków z użytkownikami, o charakterze 

mieszanym, zarówno administracyjno- jak i cywilnoprawnym; w przypadku stosunków 

administracyjnoprawnych opartych o instrument władztwa zakładowego, w przypadku 

stosunków cywilnoprawnych (jak i działań faktycznych w ramach zakładu) zaś z występującym 

w tle władztwem. Modyfikacja (nie będąca jednoczesną eliminacją) któregoś z powyższych 

elementów, przy pozostawieniu pozostałych, mogłaby pozwolić na przesądzenie, iż mamy do 

czynienia z atypowym zakładem usług publicznych; przy czym modyfikacje te mogą się 

wzajemnie na siebie nakładać. Modyfikacje mogą dotyczyć kwestii wyodrębnienia przez 

„związek macierzysty” określonej jednostki (zakładu) i charakteru relacji między 

ww. podmiotami, tj. pozostawania w układzie scentralizowanym bądź zdecentralizowanym, 

podstaw istnienia stosunku zakładowego, szczególnego status destynatariuszy. 

 

 Zakładana „atypowość” dotyczyłaby wszystkich zakładów utworzonych 

i prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (np. szpitali samorządowych), gdyż 

realizują zasadę decentralizacji, placówek oświatowych i szkół wyższych (gdyż są zakładami 

typu korporacyjnego, na dodatek w przypadku szkół wyższych ze zmodyfikowaną podstawą 

nawiązania stosunku zakładowego), teatrów (gdyż wykazują cechy zakładów, przedsiębiorstw 
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i korporacji), można byłoby również przyjąć, że wszystkie zakłady, z których korzystanie jest 

obligatoryjne de facto nie są klasycznymi zakładami, gdyż te determinuje również swoboda 

decyzyjna co do możliwości skorzystania z usług zakładowych. W świetle tego typu 

rozbieżności, mających podłoże normatywne, a także braku zgodności doktryny co do 

wypracowania jednego pojęcia zakładu, nie jest w zasadzie możliwe jednoznaczne 

stwierdzenie, co jest klasycznym zakładem, a co – w opozycji do tego wyodrębnienia – będzie 

już zakładem atypowym. Przyjąć należy więc, że pojęcie zakładu jest zmienne, uzależnione od 

uwarunkowań społeczno-gospodarczych i politycznych i ta zmienność, której elementem jest 

możliwość modyfikacji elementów determinujących istnienie zakładu, jest wpisana w definicję 

zakładu usług publicznych. 

 

 Ogólnikowość pojęcia zakładu i jednoczesna jego treściowa pojemność, pozwala 

różnym przedstawicielom nauki na spojrzenie na zakład usług publicznych z odmiennych od 

administracyjnoprawnej perspektyw. Z jednej strony daje to możliwość uwzględnienia do tej 

pory niezauważanych wątków, dotyczących bardziej systemowego rozumienia istoty zakładu 

usług publicznych, z drugiej strony – może to prowadzić do wypaczenia rozumienia tej 

instytucji prawnej. Przykładem tego typu zjawiska jest zaproponowane w doktrynie prawa 

pracy przez A. Sobczyka traktowanie zakładu pracy jako zakładu administracyjnego. Mimo 

pewnych podobieństw do zakładu usług publicznych typu korporacyjnego, jest to nie do 

pogodzenia z teoretycznymi założeniami, stojącymi zarówno za klasycznym, jak 

i współczesnym rozumieniem pojęcia zakładu (składają się na to kwestie dotyczące charakteru 

pracodawcy, braku wykonywania przez zakład pracy zadań publicznych, relacji władczej 

między pracodawcą a pracobiorcą, która jednak nie ma charakteru administracyjnego). Z tej 

perspektywy właściwsze wydaje się przyjęcie, iż zakład pracy to instytucja sui generis prawa 

pracy o mieszanym charakterze, wykazująca pewne zbieżności z zakładem typu 

korporacyjnego. 
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Rozdział 6. Nadzór i kontrola nad działalnością zakładów usług publicznych 

 

6.1. Pojęcie nadzoru i kontroli w nauce prawa administracyjnego 

 

 Rzecz jasna przed omówieniem problematyki nadzoru i kontroli w zakresie stricte 

odnoszącym się do problematyki zakładu usług publicznych, konieczne jest przedstawienie 

wypracowanego w nauce prawa administracyjnego rozumienia powyższych pojęć. 

 

 Wskazuje się, że pojęcie nadzoru przybrało swoje współczesne znaczenie w okresie 

kształtowania się współczesnego samorządu terytorialnego oraz pojawiania się nowych 

rodzajów samorządu, a także innych niż samorząd form decentralizacji administracji 

publicznej. Od mniej więcej przełomu XVIII i XIX w. pojęcie nadzoru zaczęło być zatem 

wiązane z formami decentralizacji państwa, na tle których nadzór był traktowany jako 

instytucja określająca stosunki wewnętrzne pomiędzy poszczególnymi elementami systemu 

administracji publicznej, zwłaszcza między organami państwa i samorządu, w tym głównie 

terytorialnego996. 

  

 Dlatego też J. Korczak pojęcie nadzoru definiuje jako stosunek prawny łączący dwa 

podmioty niepowiązane ze sobą hierarchiczną nadrzędnością i podporządkowaniem, należące 

do dwóch odrębnych ustrojowo systemów organizacyjnych. W ramach tego stosunku organ, 

który sprawuje nadzór, uprawniony jest do stosowania wobec organu nadzorowanego jedynie 

tzw. aktów nadzoru – środków o charakterze prawnym, które mogą być stosowane jedynie 

w sytuacjach dopuszczonych prawem, z zastosowaniem procedury, która uwzględnia prawo 

organu nadzorowanego do ochrony jego samodzielności przed nieuzasadnioną ingerencją. 

Przepis ten musi wskazywać organ nadzorczy, przynależne do jego kompetencji środki 

nadzorcze, kryteria oceny działania organu nadzorowanego, których spełnienie uzasadnia 

użycie danego środka nadzoru997. B. Dolnicki przez nadzór rozumie aktywną działalność, 

wyposażoną w możliwość władczego wkraczania w działalność organu nadzorowanego w celu 

                                                           
996 J. Korczak, Rozdział V. Konstytucyjne podstawy struktury i funkcji samorządu terytorialnego [w:] R. Hauser, 

Z. Niewiadomski, A. Wróbel, System Prawa Administracyjnego. T. 2. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania 

administracji publicznej, Warszawa 2012, s. 244, zob. przywołany tam cytat B. Dolnickiego, iż „nadzór jest 

zwykle nazywany >>korelatem samorządu<<, bez którego trudno wyobrazić sobie instytucję samorządu 

terytorialnego jako elementu państwa., B. Dolnicki, Nadzór nad samorządem terytorialnym, Katowice 1993, s. 29. 
997 J. Korczak Rozdział V. Konstytucyjne podstawy (...), s. 244. 
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jej korygowania. Nadzór sprawowany jest wobec jednostek o dużym stopniu samodzielności, 

a celem działalności nadzorczej jest zabezpieczenie przestrzegania prawa. Działalność 

nadzorcza wykonywana jest ex post i połączona z uprawnieniem do uchylania nadzorowanych 

aktów w określonych przepisami prawa okolicznościach998. J. Zimmermann z kolei wskazuje, 

że istotą nadzoru jest wyciąganie konsekwencji z zachowania organu podporządkowanego, 

obserwowany przez organ nadzorczy z punktu widzenia określonego, wybranego kryterium 

nadzoru, czyli wzorca, z którym porównuje się dane zachowanie. Pojęcie to może być używane 

do opisania zarówno struktur scentralizowanych, jak i zdecentralizowanych i w obu tych 

obszarach odgrywa najważniejszą rolę999. M. Miemiec definiuje nadzór jako kompetencję 

władczego wkraczania właściwego, nadrzędnego organu administracji publicznej 

w działalność organu nadzorowanego. Zadaniem nadzoru jest zabezpieczenie realizacji celów 

administracji publicznej i utrzymanie jej działalności w granicach prawa1000. M. Szewczyk 

określa nadzór jako prawo do sprawdzania działalności podmiotu nadzorowanego, połączone 

z prawem do władczego ingerowania w tę działalność w ściśle określonych przypadkach1001. 

 

 Wskazuje się, że pojęcie nadzoru w prawie publicznym odnosi się do prawa 

materialnego, administracyjnego, jak i ustrojowego1002. Co do prawa materialnego – występuje 

ono w ramach różnych zespołów kompetencji władczych, z których organy administracji 

korzystają w relacjach zewnętrznych, z podmiotami nienależącymi do struktury administracji 

publicznej, jak np. nadzór budowlany, nadzór architektoniczny, nadzór sanitarny1003. Nadzór 

w kontekście procesowym oznacza możliwość weryfikacji rozstrzygnięć wydawanych przez 

organy administracji i administrujące w toku instancji, tj. nadzór instancyjny1004. Odnośnie do 

kwestii strukturalno-organizacyjnych, P. Chmielnicki podnosi, iż zależności te są funkcjonalnie 

zbliżone do zależności zachodzących w ramach relacji kierownictwa, przy czym kierownictwo 

                                                           
998 B. Dolnicki, Nadzór nad samorządem terytorialnym (...) s. 45-46. 
999 J. Zimmermann, Prawo administracyjne (...), s. 228. 
1000 M. Miemiec, Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym [w:] Samorządowy poradnik budżetowy na 

1995 r., Warszawa 1995, s. 37-38. 
1001 M. Szewczyk, Nadzór w materialnym prawie administracyjnym. Administracja wobec wolności i innych praw, 

Poznań 1995, s. 29. 
1002 P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (...), s. 136. 
1003 Zauważyć należy, że J. Zimmermann określa tego typu relacje jako specyficzne kompetencje organów 

administracji publicznej o charakterze policyjnym, podnosząc jednocześnie, iż nadzór ten nie określa relacji 

między organami administracji publicznej, a jego adresatami są najczęściej obywatele, J. Zimmermann, Prawo 

administracyjne(...), s. 228. 
1004 P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (...), s. 136, J. Zimmermann wskazuje jednak, iż należy odróżnić 

pojęcie nadzoru od kontroli sprawowanej w administracyjnym toku instancji, tzn. wtedy, gdy organ wyższego 

stopnia rozpatruje odwołanie wniesione od decyzji administracyjnej, J. Zimmermann, Prawo administracyjne (...), 

s. 228. 
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zakłada możliwość władczej ingerencji w tok indywidualnych spraw, relacje nadzorcze zaś tego 

typu kompetencji nie przewidują; nadzór hierarchiczny jest więc rodzajem relacji w stosunkach 

wewnętrznych podmiotów należących do struktury administracji publicznej. W układzie 

zdecentralizowanym nie jest to relacja zachodząca między podmiotami należącymi do struktury 

administracji publicznej, ale relacja zewnętrzna, przebiegająca między podmiotami 

niepowiązanymi między sobą więzami zależności służbowych i osobowych1005. 

 

 Podstawową wątpliwością teoretyczną, która na podstawie powyższych spostrzeżeń 

w zakresie pojęcia nadzoru w prawie ustrojowym nasuwa się w sposób niejako automatyczny, 

jest to, czy pojęcie nadzoru może być odnoszone wyłącznie do układu zdecentralizowanego, 

czy też można mówić o nadzorze również w kontekście relacji hierarchicznego 

podporządkowania, istniejącej w układzie scentralizowanym. Otóż powyższe przykładowe 

przedstawienie doktrynalnych ujęć pozwala na zobrazowanie dość jaskrawej dychotomii w tym 

obszarze; J. Korczak jasno wskazuje, że nadzór to stosunek prawny, który łączy ze sobą dwa 

podmioty, które jednak nie pozostają w relacji nadrzędności i hierarchicznego 

podporządkowania1006, B. Dolnicki podkreśla, że nadzór jest wykonywany wobec podmiotów, 

które cechują się dużą samodzielnością, natomiast stanowisko chociażby J. Zimmermanna jest 

zgoła inne. Przychylić się należy jednak do stanowiska, zgodnie z którym pojęcie nadzoru może 

być odnoszone zarówno do układu zdecentralizowanego jak i scentralizowanego (jak uznaje 

również P. Chmielnicki) – brak jest ku temu teoretycznych przeciwskazań, nie sposób 

jednocześnie zaprzeczyć, iż ścisłe podporządkowanie, czy wręcz omawiana już relacja 

kierownictwa, typowa dla układów scentralizowanych, przewiduje uprawnienia nadzorcze, 

jednakże oczywiste jest, że nadzór ten ma odmienny charakter, niż zwierzchni i weryfikacyjny 

nadzór w układzie zdecentralizowanym. Zakwestionować można również tezę, iż nadzór 

w układzie zdecentralizowanym to relacja stricte zewnętrzna – jak już zostało wskazane na 

etapie rozróżniania sfer działania administracji publicznej, z perspektywy jednostki samorządu 

terytorialnego sprawowany nad nią nadzór ma oczywiście charakter zewnętrzny, jednakże 

in genere nie wolno abstrahować od tego, że w dalszym ciągu relacja ta dotyczy dwóch 

podmiotów przynależnych do sfery administracji publicznej. Trudno więc traktować tę relację 

jako zewnętrzną. 

                                                           
1005 P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (...), s. 137, zob. B. Dolnicki, Nadzór (...), s. 125 i n. 
1006 Podobnie jednoznaczne stanowisko wyraża chociażby J. Czerw, zob. M. Zdyb, J. Stelmasiak (red. nauk), 

Prawo administracyjne (…), s. 231: „nadzór jest relacją występującą w administracji zdecentralizowanej (…)”. 
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 Dlatego też przyjąć należy, iż nadzór jest pewną relacją (stosunkiem prawnym) 

łączącym dwa podmioty, z którą to relacją wiąże się kompetencja organu nadzorującego do 

wkraczania w sferę niezależności w ramach realizacji określonych działań organu 

nadzorowanego poprzez wyciąganie wobec niego władczych i wiążących konsekwencji 

prawnych, po uprzednim dokonaniu oceny zachowania (działania lub zaniechania) podmiotu 

podlegającemu nadzorowi na podstawie przyjętego kryterium nadzorczego. Wskazana 

możliwość ingerencji musi być rzecz jasna ściśle doprecyzowana przez przepisy prawa, 

poprzez ukształtowanie procedury nadzorczej oraz wskazanie możliwych środków nadzoru. 

Nadzór ten może być dokonywany zarówno ex post – ma on wtedy charakter represyjny, ale 

wyróżnić można także nadzór prewencyjny (ex ante), w postaci np. obowiązku zaopiniowania 

lub uzgodnienia wydania aktu1007. Nadzorem sensu largo należałoby określić wszelkie 

kompetencje policyjne (w ślad za J. Zimmermannem) wobec obywateli, wynikłe z przepisów 

prawa administracyjnego materialnego, ale również nadzór judykacyjny, tj. kompetencje 

kontrolne wykonywane w ramach administracyjnego toku instancji w ramach procedury 

administracyjnej. 

 

 Jak już zostało wskazane, jednym z podstawowych problemów związanych z istotą 

nadzoru są kryteria, na podstawie których organ nadzoru ocenia działanie organu podlegającego 

nadzorowi, z którymi wiąże się kompetencja do ingerencji w postaci użycia środka nadzoru. 

W doktrynie najczęściej wskazuje się kryteria nadzorcze w postaci legalności, celowości, 

rzetelności i gospodarności1008.  

 

 Z zaprezentowanym ujęciem problematyki nadzoru będzie korespondowała wyróżniona 

w doktrynie typologia rodzajów nadzoru1009, mianowicie podział na nadzór zwierzchni – vide 

nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, nadzór ogólny, sprawowany 

w ramach relacji podporządkowania i nadrzędności pomiędzy jednostkami posiadającymi 

własne kompetencje, traktowany jako element kierownictwa, jak i nadzór specjalistyczny, 

realizowany przez organy administracji w stosunku do jednostek wykonujących działalność, 

która poddana jest szczególnej regulacji prawnej. Bazując na wcześniejszych rozważaniach 

                                                           
1007 J. Zimmermann, Prawo administracyjne (...), s. 228. 
1008 J. Korczak, Rozdział V. Konstytucyjne podstawy struktury i funkcji samorządu terytorialnego (...), s. 244, 

J. Zimmermann, Prawo administracyjne (...), s. 228. 
1009 J. Czerw [w:] M. Zdyb, J. Stelmasiak (red. nauk), Prawo administracyjne (…), s. 231, s. 233. 
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przyjąć więc należy, iż nadzór zwierzchni realizowany jest w układzie zdecentralizowanym, 

nadzór ogólny – będący istotnym elementem kierownictwa – w układzie scentralizowanym, 

natomiast nadzór specjalistyczny to wyróżniony uprzednio nadzór sensu largo. 

 

 Kontrola z kolei jest koniecznym elementem każdego zorganizowanego działania, 

zatem może występować również w procesach administrowania; jest niezastąpiona 

w szczególności w odniesieniu do różnych, właściwych administracji procesów decyzyjnych 

w ramach realizacji zadań1010. Administracja nie może obyć się bez kontroli, która służy 

zapewnieniu prawidłowości i skuteczności jej działania oraz jest czynnikiem stymulującym 

systematyczne doskonalenie całego aparatu administracyjnego1011.Kontrola może być 

definiowana jako funkcja, polegająca na sprawdzaniu i ocenianiu określonej działalności lub 

określonego stanu1012. Działania te mogą występować samoistnie, jako zespół samodzielnych 

kompetencji, lub też być elementem składowym innych instytucji, tj. przywołanych wyżej 

nadzoru i kierownictwa. Wyróżnia się również kontrolę w znaczeniu organizacyjnym, tj. jako 

przedstawienie instytucji i jednostek organizacyjnych, które biorą udział w wykonywaniu 

kontroli, z kolei funkcjonalne rozumienie powyższej instytucji polega na dokonywaniu wglądu 

w daną działalność, na sprawdzaniu, ocenie i formułowaniu wniosków1013. Pojęcie kontroli ma 

swój aspekt przedmiotowy, związany z gromadzeniem informacji o stanie faktycznym 

i konfrontowaniu ich ze stanem zakładanym, tj. stanem jaki powinno przynieść działanie 

kontrolowane, a także aspekt podmiotowy – wyróżnienie kontroli ze względu na podmiot, jaki 

do prowadzenia działań kontrolnych został ustanowiony. Dlatego też przesłanką kwalifikacji 

kontroli w ujęciu przedmiotowym jest specyfika materii (treści) działań kontrolnych, w ujęciu 

podmiotowym zaś ich forma (organizacja), a zatem to, że są one przeprowadzone przez 

specjalnie do tego celu powołaną instytucję1014. Klasycznie przedmiotowy aspekt kontroli 

należy określić jako „obserwowanie, ustalanie czy wykrywanie stanu faktycznego – 

porównywanie rzeczywistości z zamierzeniami, występowanie przeciwko zjawiskom 

niekorzystnym i sygnalizowanie kompetentnym jednostkom o dokonanych spostrzeżeniach – 

                                                           
1010 J. Łukasiewicz, Zarys nauki administracji, Warszawa 2005, s. 25-26. 
1011 J. Łętowski, Prawo administracyjne (...), s. 240. 
1012 P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (...), s. 135, zob. szerzej przywołaną tam literaturę. 
1013 R. Hauser, M. Masterak-Kubiak, Rozdział VII. Konstytucyjne podstawy kontroli administracji publicznej [w:] 

R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, System Prawa Administracyjnego. Tom. II. Konstytucyjne podstawy 

funkcjonowania (...), s. 384, J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2005, s. 11. 
1014 R. Hauser, M. Masterak-Kubiak, Rozdział VII. Konstytucyjne podstawy (...), s. 385, zob. też J. Szymanek, 

O kontroli państwowej - teoretycznie, „Kontrola Państwowa” 5, s. 15. 
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bez decydowania jednak o zmianie kierunku działania jednostki skontrolowanej”1015. Kontrola 

nie ma charakteru władczego, jej istotą jest zbieranie oraz porównywanie informacji. Dlatego 

też R. Hauser oraz M. Masternak-Kubiak definiują kontrolę ostatecznie jako działalność 

sprowadzającą się po pierwsze do ustalenia stanu faktycznego (wykonań), po drugie określenia 

stanu postulowanego (czyli tzw. wyznaczeń) i po trzecie porównania stanu wykonań 

z wyznaczeniami w celu stwierdzenia ich zgodności lub niezgodności, a przy 

stwierdzeniu niezgodności wskazania przyczyn kolizji między wyznaczeniami 

a wykonaniami1016. E. Ochendowski stwierdził, że kontrola polega na ustaleniu istniejącego 

stanu rzeczy oraz stanu pożądanego, na ich porównaniu i zaznaczeniu różnic, następnie na 

ustaleniu przyczyn tych różnic i sformułowaniu zaleceń w celu usunięcia nieprawidłowości1017. 

J. Zimmermann określa kontrolę jako badanie stanu istniejącego, porównywanie go ze stanem 

pożądanym lub postulowanym oraz na ustalaniu zakresu i przyczyn zauważonych 

rozbieżności1018. W nauce prawa administracyjnego wskazuje się również, że kontrola polega 

na upoważnieniu organu kontrolującego do oceny działania i skutków działania organu 

kontrolowanego. Jej cechą charakterystyczną jest to, że organ kontrolujący nie ma możliwości 

oddziaływania na działalność organów kontrolowanych, może jedynie kierować do organu 

kontrolowanego wyniki kontroli wraz z wnioskami kontroli1019. 

 

 Fakt, iż administracja nie może obyć się bez kontroli, powoduje, że można na nią 

spojrzeć szerzej, jako system stosunków kontroli1020. I. Niżnik-Dobosz przez to pojęcie rozumie 

relacje zachodzące na podstawie prawa pomiędzy organami/instytucjami administracji 

publicznej w związku z kontrolą sprawowaną przez samą administrację wobec własnej 

działalności w sferze wewnętrznej i zewnętrznej1021. Kontrola w administracji publicznej 

stanowi rudymentarny środek zabezpieczenia przez administrację publiczną ochrony 

podstawowych wartości i zasad systemu prawa, tj. godności człowieka, dobra, piękna, zasady 

praworządności działania, zasady prawdy obiektywnej, sprawiedliwości, równości, także 

wynikającego z preambuły do Konstytucji RP konstytucyjnego standardu rzetelności 

                                                           
1015 J. Starościak, Prawo administracyjne (...), s. 363. 
1016 R. Hauser, M. Masterak-Kubiak, Rozdział VII. Konstytucyjne podstawy (...), s. 385-386, zob. przywołaną tam 

literaturę. 
1017 E. Ochendowski, Prawo administracyjne (...), s. 289-290. 
1018 J. Zimmermann, Prawo administracyjne (...) s. 229. 
1019 J. Czerw [w:] M. Zdyb, J. Stelmasiak (red. nauk), Prawo administracyjne s. 229. 
1020 Zob. I. Niżnik-Dobosz, Stosunki kontroli w administracji publicznej demokratycznego państwa prawnego, 

Warszawa 2015. 
1021Ibidem, s. 19. 
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i sprawności w działaniu instytucji publicznych1022. „Kontrola w administracji publicznej 

powinna być postrzegana jako determinanta formalnych aspektów funkcjonowania państwa 

prawnego i jego administracji publicznej, a więc: prawidłowego działania zasady podziału 

władzy, w tym podziału władzy w obrębie władzy wykonawczej w szerokim tego słowa 

znaczeniu; realizacji zasady praworządności i legalności działania władzy publicznej; 

zapewnienia rzetelności i sprawności, przewidywalności oraz braku arbitralności w działaniu 

instytucji publicznych, weryfikowania działalności administracji publicznej przy zachowaniu 

pewnego minimalnego standardu postępowania administracyjnego, w tym kontrolnego, 

zapewniając jego obiektywizm, rzetelność i sprawiedliwość proceduralną, przy pomocy takich 

instytucji proceduralnych jak: udział kontrolowanego w postępowaniu kontrolny, możliwość 

wyłączenia kontrolera od prowadzenia postępowania kontrolnego, możliwość kwestionowania, 

zaskarżenia wyników postępowania kontrolnego1023. I. Niżnik-Dobosz, odpowiadając na 

pytanie, czy kontrolę w administracji publicznej można ujmować w kategorii stosunku 

prawnego/stosunków prawnych wskazuje, że wymaga to również zadania innego pytania - czy 

potencjalny materialny lub ustrojowoprawny stosunek kontroli poprzedza stosunek 

postępowania kontrolnego, czy postępowanie kontrolne prowadzi do ukształtowania 

materialnego lub ustrojowoprawnego stosunku kontrolnego1024. Cechą stosunku prawnego jest 

to, że istnieje/powinna istnieć wzajemnie sprzężona relacja pomiędzy sytuacją prawną 

kontrolującego i kontrolowanego polegająca na tym, iż równolegle ze zmianą sytuacji prawnej 

kontrolującego winna zmieniać się sytuacja prawna kontrolowanego i na odwrót; pojęcie 

stosunków prawnych jest związane z wywołaniem skutków prawnych, a te, jak wiadomo, 

wynikają z czynności prawnych1025. Dlatego też odpowiedź na pytanie, czy istnieją prawne 

stosunki kontroli zależy od wskazania materialnych lub innych (ustrojowych, proceduralnych) 

skutków kontroli innych niż czynność organizacyjno-techniczna lub materialno-techniczna. 

Analiza stanu prawnego pozwala – zdaniem Autorki - na sformułowanie tezy, że czynności 

kontrolne podejmowane przez kontrolującego wobec kontrolowanego, w ich wzajemnych 

relacjach prawnych, w pewnych przypadkach wywołują skutki prawne1026. I. Niżnik-Dobosz 

wskazuje również, że można mówić o prawnym, normatywnym systemie kontroli administracji 

                                                           
1022Ibidem. 
1023Ibidem, s. 20. 
1024Ibidem, s. 119; Autorka jednoznacznie wskazuje, iż opowiada się za przydatnością naukową potencjalnych 

stosunków prawnych. 
1025Ibidem. 
1026Ibidem, jako przykłady skutków prawnych kontroli I. Niżnik-Dobosz wskazuje podjęte przez organ 

administracyjny czynności akredytacji, autoryzacji, z którymi np. ustawa wiąże skutek z mocy ustawy kwalifikacji 

danego podmiotu w obręb organów administrujących. 
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publicznej, jako „afirmacji systemowego charakteru norm prawnych (materialnych, 

ustrojowych, proceduralnych)1027. Z założeń systemu prawa i koncepcji demokratycznego 

państwa prawnego wynika, że w systemie normatywnym powinien być zawarty system kontroli 

administracji publicznej przynajmniej w ujęciu funkcjonalnym – poszczególne funkcje 

kontrolne istniejących w sferze normatywnej podmiotów prawa kontrolujących administrację 

(wraz z nią samą) obejmują całość działalności administracyjnej administracji publicznej1028. 

W tym kontekście więc I. Niżnik-Dobosz stwierdza, że można mówić o funkcjonalnym 

normatywnym systemie kontroli administracji publicznej, o wszechstronności, 

kompleksowości kontroli administracji publicznej, któremu odpowiada bardziej lub mniej 

rzeczywistość organizacyjna. Kontrola wewnątrzadministracyjna administracji publicznej ma 

atrybuty systemu w powyższym znaczeniu1029. 

 

 Nie jest konieczne mnożenie definicji pojęcia kontroli, gdyż podawanie kolejnych ujęć 

tej instytucji prawa administracyjnego nie wniosłoby wiele z punktu widzenia poznawczego; 

istotne jest zaobserwowanie pewnej prawidłowości i ogólnych tez, które występują w każdej 

z tych definicji. Mianowicie - kontrola zawsze zawiera element rozpoznania danego stanu 

faktycznego (analizy tego jak jest), oceny powyższego stanu, tj. przesądzenia, czy powyższy 

stan jest prawidłowy z punktu widzenia określonego kryterium kontroli (jak być powinno); jeśli 

zaś przeprowadzona kontrola prowadzi do negatywnych wniosków dotyczących oceny 

określonego stanu faktycznego, to winna jednocześnie stawiać diagnozę takiego stanu rzeczy 

(dlaczego jest tak, jak jest a nie jak być powinno), w końcu – kontrola powinna formułować 

odpowiednie wnioski dotyczące przeciwdziałania uchybieniom w przyszłości. 

 

 W doktrynie wskazuje się również rozmaite kryteria kontroli1030:  

a) kryterium zasięgu kontroli, mianowicie wyróżnia się kontrolę nieograniczoną 

i ograniczoną; kontrola nieograniczona dokonywana jest z punktu widzenia wszystkich 

możliwych kryteriów kontroli, legalności, rzetelności, gospodarności, kontrola ograniczona zaś 

                                                           
1027Ibidem, s. 121. 
1028Ibidem, s. 122. 
1029Ibidem, por. J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej (...), s. 90. 
1030 R. Hauser, M. Masterak-Kubiak, Rozdział VII. Konstytucyjne podstawy (...), s. 387-389, zob. przywołaną tam 

literaturę. 
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odnosi się do tylko niektórych kryteriów; z tym podziałem jest również związane wyróżnienie 

kontroli kompleksowej oraz fragmentarycznej; 

b) kryterium sposobu prowadzenia kontroli, tj. kontrola bezpośrednia oraz pośrednia – na 

podstawie przedłożonych przez organ kontrolowany sprawozdań; 

c) kryterium etapu wkraczania kontroli – kontrola wstępna (ex ante, kontrola jednostki, 

która jeszcze nie rozpoczęła działalności), faktyczna (bieżąca) oraz następcza, dokonywana ex 

post; 

d) kryterium inicjatywy podjęcia i przeprowadzenia kontroli, mianowicie kontrola 

przeprowadzana na wniosek oraz z urzędu; 

e) kryterium usytuowania kontrolującego wobec podmiotu kontrolowanego, mianowicie 

kontrola zewnętrzna i wewnętrzna; kontrola zewnętrzna jest wykonywana przez osoby 

usytuowane na zewnątrz administracji – osoby fizyczne i prawne i inne jednostki 

organizacyjne, niezależna i niezawisła, kontrola wewnętrzna jest z kolei wykonywana przez 

osoby usytuowane wewnątrz administracji, czyli pracownika, wewnętrzną jednostkę 

organizacyjną lub inny podmiot należący do systemu jednostek organizacyjnych administracji. 

 

 Ostatnie kryterium (a raczej problemy z jego sprecyzowaniem) będzie niezwykle istotne 

z punktu widzenia problematyki zakładu usług publicznych; generalnie jednak najistotniejsze 

wydaje się wyróżnienie kontroli przeprowadzanej pod względem podmiotowym 

i przedmiotowym, zwłaszcza tej drugiej – dotyczącej określonej dziedziny spraw. Wszelkie 

inne podziały mają w zasadzie charakter uzupełniający. 

 

6.2. Przedmiot i zakres nadzoru i kontroli działalności zakładów usług publicznych 

 

 P. Chmielnicki wskazuje, że zakres kontroli i nadzoru nad działalnością zakładów 

administracyjnych może być pełny, tj. nie zawierać żadnych wyłączeń przedmiotowych bądź 

też podmiotowych albo podlegać ograniczeniu tylko do pewnych aspektów działania 

zakładu1031. Jest to oczywiście koherentne z wyróżnionymi uprzednio rodzajami kontroli, 

mianowicie kontrolą kompleksową i fragmentaryczną. Model fragmentarycznej kontroli 

i nadzoru polega na rozdzieleniu zakresu kontroli i nadzoru wykonywanego odnośnie do spraw 

                                                           
1031 P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (...), s. 138. 
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ogólnych, tj. niezwiązanych bezpośrednio z czynnościami z zakresu świadczenia usług 

zakładowych, od zakresu kontroli i nadzoru o charakterze fachowym – dotyczących wyłącznie 

czynności bezpośrednio związanych z udzielaniem świadczenia1032. Zakres kontroli i nadzoru 

to normatywne ustalenie zakresu działania organów administracyjnych, tj. norma o charakterze 

ogólnym, samodzielnie niemogąca stanowić podstawy ingerencji nadzorczej; tę wyznaczają 

właściwe normy kompetencyjne, nie zaś ogólne normy zadaniowe i dotyczące zakresu 

działania. Dlatego też zakresu kontroli i nadzoru nie można utożsamiać z granicami 

zastosowania jakiegoś konkretnego środka kontrolnego lub nadzorczego1033. 

 

 Przed przejściem do dalszych rozważań konieczne jest wpierw dokonanie ostatecznego 

rozróżnienia – w kontekście funkcjonowania zakładów usług publicznych - na nadzór i kontrolę 

wewnętrzną oraz nadzór i kontrolę zewnętrzną. Jak już zostało wskazane – kontrola 

wewnętrzna jest sprawowana przez podmiot usytuowany wewnątrz administracji, natomiast 

kontrola zewnętrzna przez podmiot, który nie jest elementem struktury administracji 

publicznej. Dlatego też bazując na tej ogólnej refleksji (pamiętając, że stosunek nadzorczy 

w ramach administracji publicznej będzie relacją wewnętrzną, natomiast sam stosunek 

zakładowy ma charakter zewnętrzny), należy wpierw wyróżnić nadzór i kontrolę wewnętrzną 

sensu stricto oraz sensu largo. Nadzór i kontrola wewnętrzna sensu stricto będzie sprawowana 

w ramach danej struktury zakładowej, tj. przede wszystkim przez kierownika lub inne, 

upoważnione w statucie zakładu podmioty (organy). W przypadku kierownika zakładu tego 

typu nadzór i kontrola będą elementem szeroko rozumianej relacji kierownictwa, na co 

wskazywał P. Chmielnicki i co zostało już zasygnalizowane na wcześniejszym etapie rozważań 

(czy też sterowania, które to pojęcie zostało przyjęte w niniejszej rozprawie). Nadzór i kontrola 

wewnętrzna sensu largo dotyczą podmiotów tworzących dany zakład oraz ogólnie 

uprawnionych do sprawowania nadzoru w układzie scentralizowanym lub zdecentralizowanym 

(w zależności od typu zakładu). Tego rodzaju stanowisko w przypadku zakładów tworzonych 

przez podmioty niepubliczne implikuje wniosek, że niekoniecznie organem nadzorczym 

w ramach nadzoru wewnętrznego będzie podmiot będący częścią administracji publicznej – 

oczywiście, czy w modelu tworzenia zakładu usług publicznych poprzez akt administracji 

rządowej lub samorządowej czy tym bardziej modelu reglamentacyjnym nadzór podmiotu 

                                                           
1032Ibidem, s. 138.; P. Chmielnicki jako przykład wskazuje tutaj rozdzielenie ogólnego nadzoru nad jednostkami 

oświaty od nadzoru pedagogicznego (fachowego). 
1033 P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (...), s. 138-139. 
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publicznego będzie rzecz jasna występował, jednakże in abstracto nie jest wykluczone, aby 

tworzący zakład podmiot stojący poza strukturą administracji publicznej (np. fundacja, 

stowarzyszenie) przewidział własne, stricte wewnętrzne regulacje dot. nadzoru i kontroli nad 

działalnością zakładową, sprawowanej przez organy statutowe danej fundacji lub 

stowarzyszenia.  

 

 Nadzór i kontrola zewnętrzna nad działalnością zakładów usług publicznych to przede 

wszystkim tzw. nadzór judykacyjny – prowadzony w ramach sądownictwa administracyjnego 

i powszechnego, nadzór prokuratorski, a także nadzór i kontrola społeczna, sprawowana przez 

obywateli bezpośrednio lub pośrednio. 

 

 Omówienie problematyki nadzoru i kontroli wewnętrznej oraz zewnętrznej 

z perspektywy zakładu usług publicznych będzie niejako spinało całość analizowanej tematyki, 

dlatego też wpierw zostanie przedstawiona kwestia organów nadzorczych i środków 

nadzorczych in genere.  

 

6.3. Organy sprawujące nadzór i kontrolę 

 

 Wpierw należy zauważyć, że poza regulacjami odnoszącymi się wyłącznie do zakładów 

usług publicznych,  kontrola i nadzór nad działalnością zakładów może być sprawowana przez 

ogólnie do tego uprawione podmioty państwowe, co sprowadza się do stosowania 

standardowych rozwiązań prawnych przez organy uprawnione do kontroli i nadzoru nad 

administracją publiczną (uprawnione organy administracji państwowej typu Najwyższa Izba 

Kontroli, Państwowa Inspekcja Pracy, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych1034, 

Rzecznik Praw Obywatelskich, ale również prokurator, sądy administracyjne i sądy 

powszechne)1035. Na powyższy podział nakłada się jeszcze kwestia związana z ogólnym 

nadzorem nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego. P. Chmielnicki wskazuje, że 

„zakłady administracyjne są kontrolowane i nadzorowane zarówno w ramach stosowania 

ogólnych regulacji kontroli i nadzoru nad administracją publiczną, jak i w ramach szczególnych 

                                                           
1034 Organ wprowadzony ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r., poz. 

1000. 
1035 Podobnie P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (...), s. 139. 
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regulacji odnoszących się tylko do zakładów administracyjnych określonego rodzaju”1036. Brak 

jest – co też ww. autor zauważa – w polskim prawie regulacji, które dotyczyłyby stricte kontroli 

i nadzoru nad zakładami usług publicznych jako kategorii podmiotów wykonujących zadania 

publiczne, co wynika z braku ogólnych regulacji prawnych dotyczących wspólnych zasad 

funkcjonowania zakładów usług publicznych. 

 

 Co do rozwiązań szczególnych, dotyczących zakładów usług publicznych w ramach 

nadzoru i kontroli wewnętrznej sensu largo – mogą być one sprawowane w ramach układu 

scentralizowanego oraz zdecentralizowanego. Jeśli chodzi o organy administracji rządowej, to 

sprawują one kontrolę i nadzór nad prowadzonymi przez siebie zakładami usług publicznych, 

tj. (przykładowo) minister właściwy ds. kultury nad szkołami artystycznymi, minister właściwy 

ds. obrony narodowej nad szkołami wojskowymi, minister właściwy ds. ochrony zdrowia 

i wojewoda – nad niektórymi szpitalami, minister sprawiedliwości nad zakładami karnymi1037. 

 

 Zakłady usług publicznych tworzone przez podmioty samorządowe są nadzorowane 

i kontrolowane przez organy założycielskie (rzecz zgoła oczywista), ale również przez 

podmioty wymienione w art. 171 ust. 2 Konstytucji, zgodnie z którym organami nadzoru nad 

działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, 

a w zakresie spraw finansowych – regionalne izby obrachunkowe, nadzór ten jest wykonywany 

oczywiście na podstawie kryterium legalności. Przebieg kontroli i nadzoru sprawowanych 

przez wojewodę jest zdeterminowany jego statusem ustrojowym; wojewoda sam jest organem, 

który podlega nadzorowi i kierownictwu w układzie hierarchicznym przez centralne organy 

administracji, mianowicie Prezesa Rady Ministrów (który sprawuje nadzór nad działalnością 

wojewody z punktu widzenia kryterium zgodności z polityką rządu, kieruje jego działalnością 

wydając mu w tym zakresie zarządzenia i polecenia) oraz ministra właściwego do spraw 

administracji publicznej, który sprawuje nadzór nad działalnością wojewody na podstawie 

kryterium zgodności jego działania z prawem, a także pod względem rzetelności 

i gospodarności1038. 

 

                                                           
1036 P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (...), s. 139.  
1037 Zob. ibidem, s. 140. 
1038Ibidem, s. 140-142. 
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 Również w ramach nadzoru wewnętrznego sensu largo należy umiejscowić nadzór 

i kontrolę sprawowaną przez podmioty administracji państwowej, których nie da się 

jednoznacznie zakwalifikować bądź to do administracji rządowej bądź samorządowej, 

tj. Prezesa UODO, ale również przywołane już wcześniej organy typu Najwyższa Izba 

Kontroli, Państwowa Inspekcja Pracy. Organami nadzoru zewnętrznego (jakkolwiek trudno 

w tym wypadku mówić stricte o organach, trafniejsze wydaje się określenie „podmioty 

sprawujące nadzór zewnętrzny”) – zgodnie z wcześniej przywołaną dystynkcją – będą więc np. 

sądy powszechne, sądy administracyjne, prokuratorzy, ale również poszczególni obywatele, 

mass media itp. 

 

6.4. Środki nadzoru i kontroli 

 

 W nauce wyróżnia się trzy grupy środków, które przynależą do organów sprawujących 

funkcje nadzorcze i kontrolne1039: środki, które mają zastosowanie wyłącznie w ramach 

wykonywania kontroli jako funkcji samoistnej (odrębnej), środki, których zastosowanie 

odpowiada funkcjom kontroli, ale stosowane są w ramach innej funkcji, tj. nadzoru 

i kierownictwa, a także środki, które mogą być stosowane wyłącznie w ramach sprawowana 

nadzoru, gdyż wiążą się z nimi kompetencje do władczej ingerencji w działalność podmiotu 

podlegającego nadzorowi. 

 

 Kompetencjami kontrolnymi są np. uprawnienie do żądania informacji i danych 

dotyczących organizacji i funkcjonowania podmiotu kontrolowanego, uprawnienie organu do 

wizytacji, tj. sprawdzania działalności podmiotu kontrolowanego przez bezpośredni wgląd 

w całokształt tej działalności, jak również kompetencję organu kontroli do bezpośredniej 

obserwacji działania podmiotu poddanego kontroli i porównania tego działania z ustalonym 

wcześniej modelem właściwego zachowania – uprawnienie do inspekcji, uprawnienie organu 

kontroli do zbadania rzeczywistego stanu wybranych kategorii spraw, które są załatwiane przez 

podmiot kontrolowany oraz porównania tegoż stanu z ustalonym uprzednio modelem stanu 

właściwego, tj. uprawnienie do lustracji1040. 

                                                           
1039Ibidem, s. 142 i n. 
1040 Zob. też. S. Jędrzejewski, H. Nowicki, Kontrola administracji publicznej: kontrola a nadzór, struktura 

systemu, instytucje, Toruń 1995, s. 7. 
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 Jak już zostało przywołane przy okazji rozważań teoretycznych nt. pojęć nadzoru oraz 

kontroli, ogół kompetencji przynależnych organom nadzorczym określa się mianem środków 

nadzoru. Niewładcze środki nadzorcze, tj. informacyjno-doradcze, mają charakter typowo 

kontrolny, tyle że sprawowany w ramach nadzoru. Wyróżnić należy jeszcze środki władcze 

(korygujące), nakierowane na zmianę określonego stanu faktycznego lub prawnego, a także 

środki merytoryczne lub personalne, w zależności od tego, czy organ nadzoru podejmuje 

działania, których efektem ma być zmiana sytuacji prawnej zaistniałej w wyniku podjęcia przez 

podmiot nadzorowany określonej czynności, czy też na zmianę sytuacji samego podmiotu 

nadzorowanego co do możliwości jego dalszego funkcjonowania1041. 

 

 Zgodzić się należy ze stanowiskiem, iż kontrola i nadzór nad zakładami 

administracyjnymi sprawowane są zarówno za pomocą ogólnych kompetencji, stosowanych 

generalnie wobec administracji publicznej, jak i przy pomocy kompetencji dedykowanych 

wyłącznie relacjom z poszczególnymi typami zakładów, w ostatnim przypadku w ramach 

sprawowania kontroli i nadzoru ogólnego nad działalnością zakładu, jak i tzw. nadzoru 

fachowego. Między oboma typami nadzoru możliwa jest koegzystencja – vide nadzór nad 

samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, wykonywany zarówno przy pomocy 

kompetencji ogólnych, jak i szczególnych kompetencji w zakresie nadzoru fachowego1042. Za 

słuszną należy uznać konstatację P. Chmielnickiego, odnoszącą się do tego, iż również 

kompetencje z zakresu nadzoru fachowego podlegają tym samym zasadom, co kompetencje z 

zakresu nadzoru ogólnego, co implikuje chociażby wniosek, że nadzór pedagogiczny 

sprawowany przez kuratora oświaty musi być sprawowany na podstawie kryterium zgodności 

z prawem, co wynika explicite z art. 171 ust. 1 Konstytucji1043. 

   

  

                                                           
1041 P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (...) s. 143., B. Dolnicki, Klasyfikacja środków nadzorczych nad 

samorządem terytorialnym w ustawodawstwie polskim, „Samorząd Terytorialny” 1997/6, s. 45 i n. 
1042 P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (...) s. 143. 
1043Ibidem, s. 144-145, podzielić więc należy wątpliwości P. Chmielnickiego co do zasadności stanowiska 

przyjętego przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 maja 2002 r., K 29/00, OTK ZU 2002, z. 3/a, poz. 30 
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6.5. Nadzór i kontrola wewnętrzna1044 

 

 Rzecz jasna przedmiot i zakres nadzoru i kontroli wewnętrznej, jak i organy uprawnione 

do jej sprawowania, wyznaczają przepisy prawa administracyjnego materialnego. Dlatego też 

celem zobrazowania powyższej tematyki, konieczne jest sięgniecie do materiału 

normatywnego. Z racji rozpiętości przedmiotowej powyższego zagadnienia, przedstawione 

zostaną modele nadzoru i kontroli wewnętrznej nad wybranymi typami zakładów, mianowicie 

szkoły (placówki oświatowej), zakładu opieki zdrowotnej oraz więzienia. 

 

 Otóż świadczenie usług edukacyjnych przez zakłady udzielające świadczeń z zakresu 

oświaty podlega dwóm, osobnym typom nadzoru. Jest to z jednej strony nadzór fachowy, 

tj. nadzór pedagogiczny, a także nadzór ogólnoadministracyjny. 

 

 Odnośnie do pierwszego typu nadzoru – ma on zapewnić prawidłowy przebieg 

udzielania świadczeń przez zakład, w. tym konkretnym przypadku – procesu nauczania 

(fachowość świadczenia usługi)1045. Sięgając do materiału normatywnego – zgodnie z art. 51 

ust. 1 pkt 1) pr. oś. kurator oświaty (gdyż to jemu zostaną poświęcone dalsze rozważania, choć 

podkreślić należy, iż część kompetencji z zakresu nadzoru fachowego wykonuje również 

dyrektor szkoły), w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty 

określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, 

a w szczególności sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi 

przedszkolami, innymi formami wychowania przedszkolnego, szkołami, placówkami oraz 

kolegiami pracowników służb społecznych, które znajdują się na obszarze danego 

województwa. Zakres nadzoru pedagogicznego został określony w art. 55 ust. 1 pr. oś. Zgodnie 

z tym artykułem, nadzór pedagogiczny polega na obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu 

przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek, ocenianiu 

stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 

działalności statutowej szkół i placówek, udzielaniu pomocy szkołom i placówkom, a także 

                                                           
1044 Rozważania w poniższym podrozdziale bazować będą na przywoływanej już często monografii 

P. Chmielnickiego, Zakłady administracyjne w Polsce. Ustrój wewnętrzny, a dokładniej części II powyższej 

publikacji. 
1045 Zob. J. Homplewicz, Polskie prawo szkolne (...), s. 96-99, P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (...), s. 191. 
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nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych,  inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych 

rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów. 

Nadzorowi temu podlega w szczególności posiadanie przez nauczycieli wymaganych 

kwalifikacji do prowadzenia przydzielonych im zajęć,  realizacja podstaw programowych 

i ramowych planów nauczania, przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących 

obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki, przestrzeganie statutu szkoły lub 

placówki,  przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych 

prawach, zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania 

i opieki. 

 

 Zakres i charakter kompetencji kuratora w zakresie nadzoru fachowego jest rozmaity, 

różna też jest dolegliwość stosowanych przezeń środków. Część z nich ma charakter osobowy, 

część informacyjno-doradczy, a wiążą się one z przeprowadzanymi działaniami kontrolnych 

i ewentualnie ich efektem. Są to np. prawowstępu do szkół i placówek, wglądu do prowadzonej 

przez szkołę lub placówkę dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, wychowania i opieki 

oraz organizacji pracy, wglądu do znajdujących się w szkole lub placówce dokumentów 

nauczycieli potwierdzających kwalifikacje do prowadzenia przydzielonych im zajęć oraz 

dokumentów potwierdzających przygotowanie do prowadzenia danych zajęć, udziału 

w posiedzeniu rady pedagogicznej, po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły, wstępu 

w charakterze obserwatora na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i inne zajęcia 

organizowane przez szkołę lub placówkę, przeprowadzania badań służących ocenie 

efektywności działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej szkół i placówek 

(art. 55 ust. 3 pkt 1-6 pr. oś.). Inne kompetencji z kolei to środki korygujące – vide np. prawo 

do wydawania dyrektorom szkół zaleceń dyrektorowi szkoły lub też organowi prowadzącemu 

szkołę lub placówkę zaleceń wynikających z czynności nadzoru, prawo do wydawania poleceń 

usunięcia stwierdzonych uchybień (efekty zastosowania tej procedury mogą być dolegliwe 

wobec kontrolowanego zakładu, gdyż zgodnie z art. 56 ust. 3 pr. oś., jeżeli dyrektor szkoły lub 

placówki nie usunie w wyznaczonym terminie uchybień, o których mowa w ust. 1, nie opracuje 

lub nie wdroży w określonych w harmonogramie terminach programu poprawy efektywności 

kształcenia lub wychowania albo nie uwzględni w tym programie zgłoszonych uwag 
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i wniosków, organ sprawujący nadzór pedagogiczny występuje do organu prowadzącego 

szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły lub placówki z końcem albo 

w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Wniosek złożony w tej sprawie przez organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny jest wiążący dla organu prowadzącego szkołę lub placówkę). 

Kolejnym środkiem korygującym jest kompetencja kuratora przewidziana w art. 71 ust. 3 pr. 

oś., zgodnie z którym organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie 

stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego 

szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest 

ostateczne.  

 

Zwrócić należy również uwagę, iż zgodnie z art. 56 ust. 7 pr. oś., środki korygujące 

w formie polecenia usunięcia stwierdzonych uchybień nie przysługują kuratorowi, jeżeli 

naruszenie nastąpiło w uchwale lub zarządzeniu organu jednostki samorządu terytorialnego. 

W tym przypadku kurator oświaty jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym naruszeniu 

wojewodę. Słusznie P. Chmielnicki wskazuje1046, bazując na poprzednim stanie normatywnym, 

iż kurator oświaty może uchylić statut szkoły lub placówki publicznej albo niektóre jego 

postanowienia, jeżeli są sprzeczne z prawem (aktualnie art. 114 pr. oś.), co powoduje pewną 

niespójność z przepisami ogólnymi dotyczącymi nadzoru nad działalnością jednostek 

samorządu terytorialnego; część statutów szkół nadawanych jest aktem normatywnym 

jednostki samorządu terytorialnego, stąd też powstaje wątpliwość, czy art. 114 pr. oś. – jako lex 

specialis - kreuje dodatkową kompetencję nadzorczą wobec jednostki samorządu terytorialnego 

również w tym zakresie, czy też winien być interpretowany w ten sposób, że kurator może 

uchylić każdy statut szkoły lub placówki, jeżeli nie został nadany przez organ jednostki 

samorządu terytorialnego. Wykładnia systemowa nakazywałaby stosować tę drugą optykę. 

 

Nie sposób nie zwrócić uwagę w tym momencie na swoistą „gradację władczości” 

przysługujących kuratorowi środków; część z nich – mimo iż jest określana jako „środki 

korygujące” – de facto ma wiążący charakter i w sposób jednostronny i władczy wkracza 

w sferę uprawnień organów zakładowych. Przykładem tego jest chociażby kompetencja 

kuratora do wydawania poleceń usunięcia stwierdzonych uchybień, uchylenia niezgodnej 

z prawem uchwały rady pedagogicznej czy też uchylenia statutu szkoły. 

                                                           
1046 P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (...), s. 194. 
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 Odnośnie do nadzoru ogólnoadministracyjnego – sprawuje go organ prowadzący szkołę 

lub placówkę, tj. organ administracji rządowej lub jednostka samorządu terytorialnego. Nadzór 

ten dotyczy spraw finansowych i administracyjnych. Zgodnie z art. 57 ust. 2 pkt 1-3 pr. oś., 

nadzór ten obejmuje w szczególności: prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub 

placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami 

pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem, przestrzeganie 

obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników 

i uczniów, przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki. Istotne 

w tym kontekście jest to, co wskazał ustawodawca w art. 58 pr. oś. - Organ prowadzący szkołę 

lub placówkę, a w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej również 

organ sprawujący nadzór pedagogiczny, mogą ingerować w działalność szkoły lub placówki 

wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie1047. 

 

 Przechodząc do problematyki nadzoru wewnętrznego, sprawowanego nad zakładami 

opieki zdrowotnej – zgodnie z art. 121 ust. 1-5 u.d.l. - nadzór nad podmiotem leczniczym 

niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący. Podmiot tworzący sprawuje nadzór 

nad zgodnością działań podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą z przepisami prawa, 

statutem i regulaminem organizacyjnym oraz pod względem celowości, gospodarności 

i rzetelności. W ramach nadzoru podmiot tworzący może żądać informacji, wyjaśnień oraz 

dokumentów od organów podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą oraz dokonuje 

kontroli i oceny działalności tego podmiotu. Kontrola i ocena obejmują 

w szczególności: realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, 

dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania 

mieniem oraz środkami publicznymi, gospodarkę finansową. Podmiot tworzący w razie 

stwierdzenia niezgodnych z prawem działań kierownika wstrzymuje ich wykonanie oraz 

zobowiązuje kierownika do ich zmiany lub cofnięcia. W przypadku niedokonania zmiany lub 

cofnięcia tych działań w wyznaczonym terminie podmiot tworzący może rozwiązać 

z kierownikiem stosunek pracy albo umowę cywilnoprawną. 

 

                                                           
1047 Zgodzić się należy ze stanowiskiem P. Chmielnickiego, iż właściwym organem jednostki samorządu 

terytorialnego w tym zakresie jest organ wykonawczy, zob. P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne (...), s. 191. 
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 Mamy więc tutaj do czynienia z grupą kompetencji informacyjnych (np. żądanie 

informacji, wyjaśnień, dokumentów), a także kompetencji o znacznym stopniu dolegliwości – 

wstrzymanie wykonania „niezgodnych z prawem działań kierownika”, zobowiązanie do ich 

zmiany lub cofnięcia, w ostateczności – rozwiązanie stosunku prac lub umowy 

cywilnoprawnej.  

 

Dodatkowo zwrócić należy uwagę na kompetencje kontrolne ministra właściwego do 

spraw zdrowia; otóż zgodnie z art. 118 ust. 1 pkt 1-7 u.d.l., minister właściwy do spraw zdrowia 

ma prawo przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych pod względem zgodności 

z prawem oraz medycznym. W ramach powyższej kontroli, minister właściwy do spraw 

zdrowia jest uprawniony w szczególności do: wizytacji pomieszczeń, obserwowania czynności 

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w sposób nienaruszający praw 

pacjenta, oceny uzyskanej dokumentacji medycznej, oceny informacji i dokumentacji innej niż 

dokumentacja medyczna, oceny realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym 

w zakresie dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, oceny realizacji zadań 

określonych w regulaminie organizacyjnym w zakresie niewymienionym powyżej, oceny 

gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi. 

 

 Odnośnie do nadzoru i kontroli wewnętrznej w ramach systemu penitencjarnego – 

kwestie te zostały uregulowane w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej1048, 

a także częściowo w k.k.w.  Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 6) u.s.w. do zadań Dyrektora 

Generalnego Służby Więziennej należy nadzorowanie działalności okręgowych 

inspektoratówSłużbyWięziennej, Centralnego Ośrodka SzkoleniaSłużbyWięziennej, ośrodków 

szkoleniaSłużby Więziennej i ośrodków doskonalenia kadrSłużby Więziennej bezpośrednio 

mu podległych oraz sprawowanie nadzoru nad organizacją i realizowaniem zadań przez 

pozostałe jednostki organizacyjne. Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 2) u.s.w. dyrektor 

okręgowy Służby Więziennej koordynuje sposób i nadzór nad warunkami prawidłowego 

i praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania 

w podległych jednostkach organizacyjnych oraz kontroluje przestrzeganie w nich praw osób 

pozbawionych wolności. Przepisy ww. ustaw przewidują określone kompetencje 

administracyjnoprawne: wydawanie dyrektorom zakładów karnych poleceń niezbędnych do 

                                                           
1048Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, tekst jedn. ze zm., dalej jako: u.s.w.  
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prawidłowego i praworządnego wykonywania kary pozbawienia wolności oraz realizowania 

kierunków pracy resocjalizacyjnej, uchylanie przez dyrektora okręgowego Służby Więziennej 

albo Dyrektora Generalnego Służby więziennej wydanych przez dyrektorów zakładów karnych 

decyzji sprzecznych z prawem, wyjątkowo również uchylanie decyzji komisji penitencjarnych 

(art. 76 § 1 k.k.w.). Kompetencje związane stricte z nadzorem penitencjarnym, określone 

w przepisach k.k.w., przynależą do prokuratora, sądów penitencjarnych i sądów wojskowych; 

jako że w myśl przyjętego podziału jest to element nadzoru zewnętrznego, w tym miejscu 

należy jedynie poprzestać na zasygnalizowaniu powyższej tematyki. 

 

6.6. Nadzór i kontrola zewnętrzna. Kontrola sądowa i sądowoadministracyjna nad 

działalnością zakładów usług publicznych 

 

 Jak zostało przyjęte, podmiotami sprawujący nadzór i kontrolę zewnętrzną wobec 

zakładów usług publicznych będą wszystkie te, które umiejscowione są poza strukturą 

organizacyjną administracji publicznej. W związku z powyższym, podmiotami tymi będą sądy 

(zarówno sądy powszechne, jak i administracyjne) w ramach nadzoru judykacyjnego, nadzór 

prokuratorski, a także nadzór i kontrola społeczna.  

 

 Zaczynając wpierw od nadzoru i kontroli społecznej – oczywiście jest to forma najmniej 

zinstytucjonalizowana, jednakże o szczególnym znaczeniu w demokratycznym państwie 

prawnym, gdyż jest ona sprawowana pośrednio lub też bezpośrednio przez samych obywateli 

i immanentnie związana jest ze zjawiskiem współuczestniczenia obywateli w procesie 

administrowania1049. 

 

 Opierając się w tej mierze na uwagach J. Zimmermanna – bezpośrednią formą realizacji 

nadzoru i kontroli społecznej przez obywateli jest instytucja skarg i wniosków, przewidziana 

w dziale VIII k.p.a., mająca swoje zakorzenienie w art. 63 Konstytucji, zgodnie z którym każdy 

ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby 

za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych 

w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji 

                                                           
1049 J. Zimmermann, Prawo administracyjne (...), s. 520. 
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publicznej. Rzecz jasna spośród wyżej wymienionych, środkiem o największym znaczeniu jest 

skarga, której przedmiotem może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte 

wykonywanie zadań przez właściwe organy lub przez ich pracowników, naruszenie 

praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie 

spraw, jest ona wnoszona co do zasady do organu wyższego stopnia nad organem, którego 

czynność jest przedmiotem skargi1050. 

 

 Dalszymi formami nadzoru i kontroli społecznej, wskazywanymi przez ww. Autora, są 

uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe1051, 

a także ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej1052. Normy 

umiejscowione we ww. aktach prawnych przewidują obowiązek udzielania prasie i innym 

środkom masowego przekazu informacji, zagadnienie dostępu do tej informacji i kontaktów 

między administracją publiczną, a prasą1053. Innymi instytucjonalnymi formami kontroli 

społecznej są również możliwości wpływania wspólnot samorządowych na organy tychże 

wspólnot, realizowane chociażby poprzez wybory, udział w referendum, udział w pracach 

komisji, rad i innych ciałach doradczych, a także w postaci udziału w pracach jednostek 

pomocniczych samorządu, np. w zebraniach wiejskich1054. Kolejnym przykładem nadzoru 

i kontroli społecznej może być możliwość udziału organizacji społecznych w postępowaniu 

administracyjnym lub sądowoadministracyjnym, na podstawie odpowiednich przepisów k.p.a. 

lub p.p.s.a. 

 

 Przenosząc te rozważania na grunt problematyki zakładów usług publicznych – 

najistotniejszą refleksją jest ta, iż rudymentarnym elementem nadzoru i kontroli społecznej nad 

działalności zakładową, jest nadzór i kontrola sprawowana przez samych destynatariuszy 

(ponownie należy podkreślić, iż koresponduje to z przyjętym założeniem, iż stosunek 

zakładowy ma charakter zewnętrzny). Może się ona przejawiać na wiele sposobów – poprzez 

instytucję skarg i wniosków, poprzez udział użytkowników zakładu w procesie zarządzenia 

danym zakładem - w przypadku zakładu typu korporacyjnego - możliwość współdecydowania 

w przedmiocie wyboru organów zakładowych. Wskazać należy, iż np. w przypadku uczelni 

                                                           
1050Ibidem. 
1051 Dz. U. z 2018 r. poz. 1914, tekst jedn. ze zm. 
1052Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, tekst jedn. ze zm. 
1053Ibidem, s. 521. 
1054Ibidem. 
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wyższych użytkownicy zakładu mają możliwość oceny jakości udzielanych świadczeń 

zakładowych przez pracowników zakładu (poziomu zajęć), zarówno w sposób sformalizowany 

przez dany zakład - chociażby w drodze anonimowych ankiet1055, jak i w sposób czysto 

oddolny, np. za pośrednictwem portali społecznościowych i funkcjonujących tam grup 

dyskusyjnych.  

 

 Zjawisko to rzecz jasna należy ocenić pozytywnie – możliwość sprawowania tego typu 

nadzoru i kontroli, abstrahując już od wzmiankowanej kwestii włączenia jednostek w proces 

administrowania, utrwala więzi destynatariuszy z zakładem i sprawia, że proces świadczenia 

usług zakładu może przebiegać w sposób bardziej sprawny. Jest to istotne zarówno 

w przypadku zakładów oświatowych, uczelni wyższych, szpitali, ale również w przypadku 

zakładów karnych – pamiętając rzecz jasna o specyfice tego typu zakładu usług publicznych, 

objawiającej się w jego izolacyjnym charakterze, można postawić tezę, iż resocjalizacja 

osadzonego będzie łatwiej osiągalna w sytuacji, w której przynajmniej do pewnego stopnia ma 

on możliwość współuczestniczenia w procesie decyzyjnym co do niektórych typów świadczeń 

oferowanych przez zakład (np. uwzględnianie preferencji osadzonych przy wyborze książek do 

więziennej biblioteki), a skargi i wnioski przezeń składane nie są bagatelizowane przez organy 

zakładowe. 

 

 Nie jest możliwe sprawowanie efektywnej kontroli nad działalnością zakładów usług 

publicznych bez aktywnej roli mass-mediów. Zwrócić należy uwagę, iż w dobie końca drugiej 

dekady XXI wieku, to właśnie media – w tym przede wszystkim media elektroniczne – 

wielokrotnie zwracają uwagę na problemy w funkcjonowaniu konkretnych zakładów, 

uwypuklają sytuacje patologiczne, co z kolei daje możliwość zainicjowania określonych 

procedur przez organy sprawujące nadzór wewnętrzny nad danym typem zakładu. 

 

 Z kolei kontrola prokuratorska – w realiach demokratycznego państwa prawnego – jest 

nowoczesnym, przydatnym (choć nie dominującym) instrumentem kontrolnym; jej przydatność 

wynika z fachowości, skuteczności i autorytetu prokuratury. Jakkolwiek wskazuje się, że 

dyskusyjne jest jej przyporządkowanie do kontroli zewnętrznej, to jednak zgodzić się należy ze 

                                                           
1055 Zob. np. http://www.jakosc.uj.edu.pl/ocena-zajec-dydaktycznych, dostępne w Internecie: 1 maja 2019 r. 
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stanowiskiem, iż brak jest jakichkolwiek instytucjonalnych powiązań pomiędzy prokuraturą 

a administracją publiczną1056. 

 

 Bazą normatywną dla kontroli prokuratorskiej są unormowania przewidziane 

w przepisach ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze1057. Zgodnie z art. 2 

ww. ustawy, zadaniami prokuratury jest ściganie przestępstw, ale także stanie na straży 

praworządności. Kontrola prokuratorska więc opiera się na kryterium legalności; zadania, które 

wynikają z obowiązku strzeżenia praworządności, prokuratorzy wykonują m.in. poprzez 

podejmowanie środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego 

i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu administracyjnym, zaskarżanie do sądu 

niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych oraz udział w postępowaniu sądowym 

w sprawach zgodności z prawem takich decyzji1058. Szczegółowe regulacje w tej mierze 

zawierają k.p.a. oraz p.p.s.a. 

 

 Otóż przepisy k.p.a. zapewniają prokuratorowi możliwość udziału w każdym stadium 

postępowania administracyjnego w celu zapewnienia zgodności postępowania i rozstrzygnięcia 

sprawy z prawem. Wskazać należy w tym zakresie na normę wynikającą z art. 183 k.p.a., 

zgodnie z którą organ administracji publicznej ma obowiązek zawiadomienia go o wszczęciu 

postępowania oraz o toczącym się postępowaniu w każdym wypadku, gdy uzna udział 

prokuratora w postępowaniu za potrzebny. Jednakże zgodzić się należy ze stanowiskiem, 

iż udział prokuratora w postępowaniu (będącego wszak organem kontrolnym) nie może być 

uzależniony od ww. zawiadomienia, gdyż organy administracji publicznej z natury rzeczy będą 

omijały powyższy obowiązek, celem uniknięcia kontroli1059. W świetle art. 188 k.p.a. 

prokuratorowi przysługują prawa strony w toku postępowania. Wiąże się z tym uprawnienie 

prokuratora do wniesienia odwołania od decyzji nieostatecznej (tj. możliwość skorzystania 

z środków odwoławczych w administracyjnym toku instancji), a także szczególna kompetencja 

do wniesienia sprzeciwu, którego wniesienie powoduje wszczęcie z urzędu postępowania 

zmierzającego do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji, jej uchylenia 

                                                           
1056 J. Zimmermann, Prawo administracyjne (...), s. 516. Tezę tę jednak można zakwestionować chociażby poprzez 

wskazanie na obecne w aktualnym stanie prawnym połączenie personalne funkcji Prokuratora Generalnego 

z Ministrem Sprawiedliwości. 
1057 Dz. U. z 2017 r. poz. 1767, tekst jedn. ze zm. 
1058 J. Zimmermann, Prawo administracyjne (...), s. 516. 
1059Ibidem, s. 517. 
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lub zmiany (art. 184-187 k.p.a.). Z kolei art. 8 p.p.s.a. przewiduje możliwość udziału 

prokuratora w każdym toczącym się postępowaniu sądowym, a także wniesienia skargi, skargi 

kasacyjnej, zażalenia, a także skargi o wznowienie postępowania sądowego, jeśli według jego 

oceny wymaga tego ochrona praworządności lub praw człowieka i obywatela; w takim 

wypadku przysługują mu prawa strony. 

 

 Rzecz jasna z możliwością udziału prokuratora, a więc w konsekwencji z istnieniem 

instytucji kontroli prokuratorskiej, będziemy mieli do czynienia w ramach tego wycinka 

działalności zakładowej, który stanowi konkretyzacja normy prawa administracyjnego 

materialnego w ramach sformalizowanego postępowania jurysdykcyjnego, tj. postępowania 

administracyjnego kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej, lub po przeniesieniu 

płaszczyzny sporu (rzecz jasna w potocznym rozumieniu) na grunt postępowania 

sądowoadministracyjnego. 

 

 Powyższe pozwala na płynne przejście do najistotniejszej z punktu widzenia 

przedmiotowych rozważań problematyki nadzoru judykacyjnego, sprawowanego przez 

sądownictwo powszechne oraz sądy administracyjne. 

 

 Rzecz jasna nawet skrótowe przedstawienie problematyki kontroli nad działalności 

administracji publicznej, sprawowanej przez sądy powszechne i (zwłaszcza) sądy 

administracyjne, przekraczałoby ramy niniejszej rozprawy doktorskiej1060; jest to niewątpliwie 

obszar badawczy zasługujący na osobne, kompleksowe opracowania o charakterze 

monograficznym. Dlatego po zasygnalizowaniu kwestii ogólnych, skupić się należy na 

problemach stricte odnoszących się do problematyki działalności zakładowej.  

 

 Wskazać należy, iż na zagadnienie przyczyn poddania kontroli sądowej działań 

administracji publicznej można spojrzeć z kilku perspektyw1061. Po pierwsze – z perspektywy 

idei państwa prawnego i konieczności zapewnienia gwarancji ochrony praw jednostki przed 

                                                           
1060 Na boku rozważań zostanie pozostawiona chociażby zasygnalizowana kwestia nadzoru penitencjarnego nad 

wykonywaniem kary pozbawienia wolności, sprawowana przez sądy penitencjarne na podstawie przepisów k.k.w. 
1061 zob. R. Suwaj, Sądowa kontrola działań administracji publicznej jako przejaw judycjalizacji postępowania 

administracyjnego, „Studia Prawnoustrojowe” nr 9/2009, s. 199-214. 
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działaniami administracji publicznej, poddania działań administracji prawu1062 Implikuje to 

szczególną rolę sądownictwa w zapewnieniu bezstronnej kontroli stosowania prawa przez 

administrację. Kolejno – kontradyktoryjność postępowania sądowego pozwala w największym 

stopniu na zrównanie sytuacji stron spornych interesów przed sądem, poprzez równoważenie 

interesu publicznego i indywidualnego. Sądowa kontrola administracji zapewnia również 

prawne gwarancje działań samorządu terytorialnego w systemie administracji 

zdecentralizowanej i zdekoncentrowanej.  

 

 Rozważania zacząć należy od art. 175 ust. 1 Konstytucji, zgodnie z którym wymiar 

sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy 

administracyjne oraz sądy wojskowe. Z kolei ustrojodawca w art. 177 Konstytucji ustanowił 

domniemanie właściwości na rzecz sądów powszechnych; zgodnie z tym artykułem sądy 

powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw 

ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów. W świetle art. 184 Konstytucji 

Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują, w zakresie 

określonym w ustawie, kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje 

również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów 

normatywnych terenowych organów administracji rządowej1063. 

 

 Truizmem byłoby stwierdzenie, iż działalność administracji publicznej może podlegać 

kontroli sądowej sprawowanej również przez sądy powszechne; jest to teza zgoła oczywista, 

zwłaszcza zważywszy na treść przywołanego art. 177 Konstytucji. Ponownie podkreślić należy 

kwestie szerzej rozwinięte w rozdziale 2 rozprawy, iż administracja publiczna może działać 

również w sferze dominium, tj. być stroną stosunków cywilnoprawnych, ze względu na 

posiadaną przez część podmiotów wchodzących w skład administracji publicznej zdolność 

prawną i zdolność do czynności prawnych. Klasycznie przyjmuje się, że sądowa kontrola 

administracji sprawowana przez sądy powszechne może mieć charakter bezpośredni lub 

pośredni; oba rodzaje kontroli powinny mieć rzec jasna podstawy w przepisach prawa lub 

                                                           
1062 J. S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego (...), s. 315. 
1063 W tym zakresie istnieje spór, czy wymiar sprawiedliwości jest zadaniem sądów administracyjnych, stawianym 

przez ustawodawcę obok kontroli działalności administracji publicznej, czy też wymiar sprawiedliwości jest 

realizowany przez ową kontrolę, zob. szerzej D. R. Kijowski, Wymiar sprawiedliwości w sprawach 

administracyjnych a sądowa kontrola administracji [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. 

Księga Jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków 2001, s. 333. 
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powinny dać się wyinterpretować z ogólnych kompetencji podmiotu kontrolującego. 

Bezpośredni charakter kontroli sprawowanej przez sąd powszechny polega na tym, że staje się 

on organem odwoławczym bądź też sąd jest uprawniony do rozpoznania spraw drugiej 

kolejności po organie administracyjnym, co wymaga umocowania w prawie administracyjnym. 

Kontrola pośrednia z kolei dotyczy sytuacji, gdy w sprawie zapadła już decyzja 

administracyjna, a strona niezadowolona z jej treści ma możliwość dochodzenia roszczenia 

przed sądem powszechnym1064. 

 

 Jednakże konieczne staje chociażby częściowe oderwanie od powyższego, 

dychotomicznego zdawałoby się podziału na kontrolę bezpośrednią i pośrednią działań 

administracji publicznej, sprawowanej przez sądownictwo powszechne. Podział ten 

koncentruje się w dalszym ciągu na klasycznych instrumentach działania administracji 

publicznej w postaci decyzji administracyjnej i stanowi o kontroli jej legalności, jako głównym 

celu procedury nadzorczej (kontrola bezpośrednia), czy też niejako ubocznie, wpadkowo, przy 

okazji rozstrzygania zasadności określonych, cywilnoprawnych roszczeń majątkowych. 

Jednakże bazą w tym zakresie w dalszym ciągu jest stricte stosunek prawny o charakterze 

administracyjnoprawnym.   

 

 Artykuł 1 k.p.c. stanowi, iż kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie 

sądowe w sprawach ze stosunków prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa 

pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do 

których przepisy Kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych. Z kolei w świetle art. 2 § 1 

k.p.c. do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są sądy powszechne, o ile sprawy te nie 

należą do właściwości sądów szczególnych oraz Sąd Najwyższy. Natomiast podstawę 

materialnoprawną możliwości występowania organów w sprawach cywilnych jako strony 

postępowania sądowego dają przepisy ustrojowe, które przyznają poszczególnym podmiotom 

osobowość prawną prawa cywilnego. Rzecz jasna ogólną podstawę będą w tej mierze stanowiły 

przepisy prawa cywilnego, mianowicie art. 33 k.c., zgodnie z którym osobami prawnymi są 

Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość 

prawną, art. 37 § 2 k.c., w świetle którego jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną 

z chwilą jej wpisu do właściwego rejestru, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej, 

                                                           
1064 R. Suwaj, Sądowa kontrola działań administracji publicznej (...), s. 210. 
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a także art. 38 k.c., zgodnie z którym osoba prawna działa przez swoje organy w sposób 

przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie. 

 

 Ponownie należy podkreślić w tym miejscu, iż stosunek zakładowy może mieć 

charakter mieszany. Przepisy prawa materialnego mogą przewidywać konieczność 

„dopełnienia” relacji zakładowej poprzez przewidzenie konieczności nawiązania stosunku 

cywilnoprawnego dla jej powstania. Administracja zakładowa również w coraz większym 

stopniu korzysta z niewładczych, konsensualnych form działania, przede wszystkim umów 

cywilnoprawnych. 

 

 I tak dokonane wcześniej zakwalifikowanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych, 

jako umowy cywilnoprawnej, pozwala na jednoznaczne przesądzenie, iż nienależyte 

wykonywanie (lub też niewykonywanie) obowiązków umownych przez którąkolwiek ze stron 

umowy, będzie rodziło odpowiedzialność kontraktową na podstawie art. 471 k.c. Podobnie 

sytuacja będzie wyglądała w przypadku wszelkich innych umów, które ze względu na ich 

przedmiot, zostaną zakwalifikowane jako umowy cywilnoprawne – vide przywołane na 

wcześniejszym etapie rozważań umowy grantowe, umowy o zaopatrzenie w wodę lub 

odprowadzanie ścieków. Objęcie tej sfery działalności zakładu kognicją sądów powszechnych 

(zwłaszcza w sytuacji, gdy istota działalności zakładowej sprowadza się do realizacji 

postanowień umowy „bazowej”) pozwala na polepszenie sytuacji prawnej jednostki będącej 

użytkownikiem zakładu, gdyż wprowadza dodatkową drogę ochrony swych praw. Jest to tym 

bardziej istotne w sytuacji, w której – co zostało zasygnalizowane – zdecydowana większość 

umów zakładowych, zawieranych z destynatariuszami, ma charakter adhezyjny. Jest to sytuacja 

jakościowo odmienna, od przywołanej powyżej kontroli bezpośredniej i pośredniej, gdyż – co 

zostało wskazane – podział ten odnosi się do działań administracji publicznej w sferze 

imperium, tutaj zaś mówimy o sferze dominium. Istotne już również to, że w zasadzie kryterium 

kontroli powyższych działań w dalszym ciągu pozostaje legalność – rozumiana jako zgodność 

z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa administracyjnego materialnego, ale także 

przepisami regulującymi chociażby obrót konsumencki, normami kodeksowymi, zasadami 

współżycia społecznego1065. 

                                                           
1065 zob. treść art. 58 § 1-2 k.c., zgodnie z którym czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście 

ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce 



365 
 

 Kontrola sądowoadministracyjna – wedle systemu obowiązującego od 1 stycznia 

2004 r. – oparta jest na wynikającym z art. 176 ust. 1 Konstytucji RP ustrojowym założeniu 

dwuinstancyjnego modelu postępowania sądowego, działając na zasadzie skargowości przez 

wojewódzkie sądy administracyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny. Artykuł 3 § 2 p.p.s.a. 

zawiera enumeratywne, pozytywne jak i negatywne wskazanie form działania administracji 

publicznej, podlegających kontroli sądowoadministracyjnej. Z punktu widzenia 

przedmiotowych rozważań najistotniejsze jest wskazanie decyzji administracyjnej 

(art. 3 § 2 pkt 1) p.p.s.a.), a także kategoria tzw. „innych aktów lub czynności” za zakresu 

administracji publicznej, dotyczących uprawnień lub obowiązków, wynikających z przepisów 

prawa (art. 3 § 2 pkt 4) p.p.s.a.). Dodatkowo sądy administracyjne orzekają w sprawach, 

w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę oraz rozstrzygają spory 

o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi 

kolegiami odwoławczymi oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek 

a organami administracji rządowej. Z kolei właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego 

została określona w art. 15 § 1 p.p.s.a., zgodnie z którym rozpoznaje on środki odwoławcze od 

orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych, stosownie do przepisów ustawy. 

Dodatkowo podejmuje on uchwały mające na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których 

stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych, a także 

podejmuje uchwały zawierające rozstrzygnięcie zagadnień prawnych, budzących poważne 

wątpliwości w konkretnej sprawie sądowoadministracyjnej. Kompetencją Naczelnego Sądu 

Administracyjnego jest również uprawnienie do rozstrzygania sporów kompetencyjnych. 

System polskiego sądownictwa administracyjnego przewiduje – co do zasady – kasatoryjny 

model orzecznictwa, zgodnie z którym sąd administracyjny dokonuje jedynie oceny zgodności 

z prawem aktów i czynności, nie załatwiając sprawy co do istoty1066. Model ten został 

przełamany w art. 145a p.p.s.a., wprowadzającym instytucję quasi-merytorycznego orzekania 

przez sądy administracyjne, jednakże rozważania w tym zakresie z pewnością przekraczają 

ramy niniejszej rozprawy doktorskiej. 

 

Przechodząc do kwestii kontroli sądowoadministracyjnej nad działalnością zakładową 

– nie sposób w tym zakresie nie czerpać z dorobku orzecznictwa. Stąd na wstępie zostaną 

                                                           
nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. Nieważna jest czynność 

prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. 
1066 R. Suwaj, Sądowa kontrola działań administracji publicznej (...), s. 210. 
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przedstawione tezy stawiane w judykaturze sądów administracyjnych, oparte na klasycznych 

poglądach doktryny prawa administracyjnego. 

 

Zaczynając od ogólnych refleksji1067 – generalnie przyjmuje się, że kontroli sądowej 

podlegają akty administracyjne, tj. wydane w trybie postępowania administracyjnego 

zewnętrzne akty indywidualne. Podnosi się, że akty wewnątrzzakładowe wydawane 

w zakładach nie mogą być przedmiotem kontroli sądowej samodzielnie, jedynie wraz 

z decyzjami administracyjnymi wydanymi często w ich następstwie. 

 

Odnosząc się do orzecznictwa, warto w tym momencie bezpośrednio zacytować kilka 

uzasadnień orzeczeń sądów administracyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego 

w analizowanym zakresie. W kwestiach dotyczących przedmiotowych rozważań zostaną one 

przytoczone niemalże in extenso, celem zobrazowania całości wywodu oraz braku zagrożenia 

jego spłycenia poprzez stosowanie skrótów. 

 

I tak: „zakład administracyjny (publiczny) jako jedna z form decentralizacji nie podlega 

władzy hierarchicznej organów administracji rządowej i sprawuje funkcje administracji 

publicznej samodzielnie, korzystając z władztwa zakładowego. Władztwo zakładowe nie jest 

jakimś samoistnym władztwem państwowym, lecz częścią tego władztwa, wynikającą 

z upoważnienia organów zakładu do abstrakcyjnych, jak i konkretnych regulacji na podstawie 

i w ramach ustaw. Istotę władztwa zakładowego stanowi więc zakres upoważnień dla organów 

zakładu do jednostronnego kształtowania stosunków prawnych z użytkownikami zakładu 

(w tym wypadku ze studentami), jak również z osobami, które znalazły się na terenie zakładu 

w innym charakterze. W zakładzie administracyjnym proces realizacji zadań publicznych 

przebiega w obrębie szeroko pojętej jego organizacji. Wynika to z faktu, że grupa społeczna 

złożona z użytkowników zakładu administracyjnego ma zawsze (w danym przedziale czasu) 

charakter mniej lub bardziej zamknięty. Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem doktryny 

i orzecznictwa nie wydaje się w drodze decyzji administracyjnych aktów organów uczelni ze 

sfery aktów administracyjnych wewnętrznych. Wynika to z faktu, że jednostronne działania 

prawne organów zakładu skierowane na wywołanie konkretnych, indywidualnie oznaczonych 

                                                           
1067 Rozważania w tym zakresie oparte będą w części o tezy stawiane w artykule A. Bednarczyk, Zależność 

zakładowa [w:] J. Filipek (red.), Prawo administracyjne w mechanizmie prawa, Kraków 2012, s. 33-69. 
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skutków prawnych w ramach stosunku zakładowego, które to nie wypływają na sam byt tego 

stosunku nie wymagają wydawania decyzji indywidualnych, a co za tym idzie nie podlegają 

reżimowi k.p.a. (E. Ochendowski: Zakład administracyjny jako podmiot administracji 

państwowej, Poznań 1969, s. 214). Takie akty zakładowe wewnętrzne nie podlegają reżimowi 

k.p.a. i nie są bezpośrednio zaskarżalne do sądu administracyjnego. Zaskarżeniu natomiast 

podlegają akty zakładowe zewnętrzne, czyli rozstrzygnięcia, które mają znaczenie dla praw 

i obowiązków studenta, a przesądzające o nawiązaniu, odmowie nawiązania, przekształceniu 

bądź rozwiązaniu stosunku zakładowego. Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej 

sprawy wyjaśnić należy, że odmowa dopuszczenia studenta do egzaminu nie stanowi aktu 

zakładowego zewnętrznego, lecz stanowi rozstrzygnięcie związane z tokiem studiów 

i procesem dydaktycznym, które dotyczy działania organów uczelni, skierowanego na 

wywołanie konkretnych i indywidualnie oznaczonych skutków prawnych, w ramach stosunku 

zakładowego. W związku z powyższym nie wymaga ono wydania indywidualnej decyzji 

administracyjnej, podlegającej następnie kontroli sądowej. Nie wywiera bowiem ono 

jakiegokolwiek skutku na zewnątrz, w postaci nawiązania, odmowy nawiązania, 

przekształcenia bądź rozwiązania stosunku zakładowego.”1068. 

 

Kolejno: „(...) zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 

organizację i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki określa regulamin studiów. 

Jednocześnie, stosownie do treści art. 189 wskazanej ustawy, student jest obowiązany 

postępować zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów. W szczególności obejmuje 

to obowiązek uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie 

z regulaminem studiów, składania egzaminów, odbywania praktyk i spełniania innych 

wymogów przewidzianych w planie studiów, przestrzegania przepisów obowiązujących 

w uczelni. Wstępując zatem w szeregi destynatariuszy Uniwersytetu (...) w (...), skarżąca 

kasacyjnie składając ślubowanie zobowiązała się do poddania reżimowi studiów wynikającemu 

z obowiązującego w tej uczelni regulaminu studiów. Musi zatem liczyć się tym, że jej wnioski 

w sprawach objętych tokiem studiów będą podlegały ocenie władz uczelni (dziekana), a w razie 

uznania ich za "nieuzasadnione" zostaną rozpatrzone negatywnie, co będzie jednakże podlegać 

kontroli właściwego organu (rektora). Innymi słowy, z chwilą przyjęcia danej osoby w poczet 

użytkowników zakładu, staje się ona podmiotem praw i obowiązków, które przysługują 

(obciążają) użytkowników danego zakładu. Te prawa i obowiązki wynikają zarówno 

                                                           
1068 Postanowienie WSA we Wrocławiu z 25.09.2015 r., IV SA/Wr 421/15, dostępne w bazie CBOSA. 
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z przepisów powszechnie obowiązujących (ustaw i aktów normatywnych wykonawczych), jak 

i ze statutów oraz regulaminów zakładowych. Użytkownika, który dobrowolnie przystąpił do 

zakładu administracyjnego (np. studenta), wiążą również przepisy zawarte w aktach 

normatywnych wewnątrzzakładowych, ponieważ jego wniosek o przyjęcie jest równocześnie 

wyrażeniem zgody na poddanie się reżimowi prawnemu obowiązującemu w danym zakładzie 

(p. uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 października 2003 r., sygn. OPS 

5/03, publ. CBOSA), co zresztą później potwierdza on w formie składanego ślubowania. 

Możliwość uregulowania organizacji i toku studiów przez organy uczelni oznacza, 

że ustawodawca nie zdecydował się poddać wszystkich decyzji podejmowanych 

w indywidualnych sprawach studentów kontroli sądów administracyjnych, o czym trafnie już 

pisał Sąd meriti w zaskarżonym postanowieniu. Powtórzyć zatem należy, że kognicji sądów 

administracyjnych podlegają decyzje mające podstawę prawną w ustawie, w szczególności 

w Prawie o szkolnictwie wyższym. I tak, w drodze decyzji administracyjnej organy uczelni 

mają obowiązek rozstrzygać np. w sprawach: przyjęcia na studia (art. 169 ust. 10 i 11), 

stypendiów (np. socjalnych - art. 175 ust. 3), skreślenia z listy studentów (art. 190), czy 

stwierdzenia nieważności postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego (art. 193). 

Wynika stąd wniosek, że zaskarżeniu do sądu administracyjnego podlegają akty zakładowe 

zewnętrzne, czyli rozstrzygnięcia, które mają znaczenie dla praw i obowiązków studenta, 

a przesądzające o nawiązaniu, odmowie nawiązania, przekształceniu bądź rozwiązaniu 

stosunku zakładowego, jako że są one decyzjami administracyjnymi. Od powyżej 

wymienionych odróżnić należy rozstrzygnięcia organów szkoły znajdujące podstawę prawną 

w wewnętrznych źródłach prawa, np. w regulaminie studiów. Skoro nie są to przepisy 

o charakterze powszechnie obowiązującym, to mogą stanowić one podstawę prawną jedynie 

rozstrzygnięć związanych z tokiem studiów indywidualnie określonego studenta, które jednak 

nie kształtują ostatecznie jego sytuacji prawnej (nie mają charakteru zewnętrznego). Zatem 

w niniejszej sprawie, decyzję o odmowie udzielenia zgody na zaliczenie przedmiotów należało 

uznać za sprawę związaną z tokiem studiów. Ten jednostronny akt organów uczelni jest aktem 

wewnętrznym również ze względu na jego przedmiot. Został on bowiem skierowany na 

wywołanie konkretnych i indywidualnie oznaczonych skutków prawnych, w ramach 

istniejącego stosunku zakładowego, przy czym zawarte w nim rozstrzygnięcie nie wypłynęło 

na istnienie tego stosunku. Nie podlega przeto ocenie legalności, a więc jest wyłączony spod 

kognicji sądów administracyjnych. Dopiero skreślenie z listy studentów ma charakter 

zewnętrzny i może zostać zaskarżone do sądu administracyjnego. Wbrew więc twierdzeniom 

zawartym w skardze kasacyjnej rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie nie będzie miało żadnego 
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znaczenia dla zaskarżenia decyzji o skreśleniu z listy studentów i jego skutków, gdyż są to dwie 

zupełnie różne sprawy.”1069 

 

Z punktu widzenia dalszych rozważań warto również zaakcentować tezę zawartą 

w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 grudnia 

1994 r., sygn. I SA 1636/941070: „(...) Zarzuty skargi Katarzyny Ź. zasadzają się na twierdzeniu, 

iż ocena jej pracy egzaminacyjnej z matematyki została zaniżona. Zarzut ten był podniesiony 

już w odwołaniu od decyzji Komisji Rekrutacyjnej Szkoły (...) i był przedmiotem postępowania 

sprawdzającego przed Komisją Odwoławczą. Znalazło to wyraz w protokole z posiedzenia tej 

Komisji z dnia 22 lipca 1994 r., w którym podano, że w ocenie pracy Katarzyny Ź. 

„nieprawidłowości nie stwierdzono". W nawiązaniu do tej decyzji podkreślenia wymaga, że 

aczkolwiek postępowanie kwalifikacyjne w sprawie przyjęcia na pierwszy rok studiów jest 

postępowaniem administracyjnym, to ostatnie jednak nie obejmuje wystawiania ocen za prace 

egzaminacyjne. Ocena prac egzaminacyjnych należy wyłącznie do osób do tego powołanych, 

a wystawiony stopień (ocena punktowa), będący wyrazem tej oceny, nie stanowi elementu 

postępowania administracyjnego. Z tych względów Sąd pominął wnioski zgłoszone w skardze, 

zmierzające do weryfikacji oceny punktowej pracy skarżącej z matematyki”. 

  

 Również Trybunał Konstytucyjny w ramach swojego orzecznictwa poddał analizie 

kwestię dopuszczalności kontroli sądowej aktów wewnątrzzakładowych. Zwrócić należy 

uwagę na poniższe stanowisko: „akty władztwa wewnętrznego na ogół określają wewnętrzną 

organizację danej instytucji, niejednokrotnie też konkretyzują i aktualizują akty normatywne 

powszechnie lub wewnętrznie obowiązujące. Nie ulega wątpliwości, że zarówno uchwały 

senatu, jak i zarządzenia rektora można sklasyfikować jako akty wewnętrznego władztwa 

zakładowego. Bardziej złożona jest natomiast odpowiedź, czy zakwestionowane przez 

skarżącego przepisy tych aktów mają normatywny charakter, a w szczególności czy zawierają 

one nowości normatywne. Odpowiedź na to pytanie wynika już z wcześniejszych wywodów. 

Powtórzyć dlatego należy raz jeszcze, że istotne kwestie dotyczące zarówno rodzajów zajęć 

dydaktycznych, jak i opłat za te zajęcia, reguluje ustawa z 1990 r. o szkolnictwie wyższym, 

której art. 23 ust. 2 pkt 2 został w wyroku TK zinterpretowany w zgodzie z konstytucją. Ustawa 

                                                           
1069 Postanowienie NSA z dnia 17.05.2018 r., sygn. I OSK 1605/18, Legalis nr 1797655. 
1070 Legalis nr 39018. 
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ta odsyła do uregulowania w drodze rozporządzenia Rady Ministrów niektóre bardziej 

szczegółowe kwestie. W tej sytuacji, zawarte w zakwestionowanych aktach uczelnianych 

postanowienia, nie mają samoistnego charakteru, stanowią jedynie pewną aktualizację, 

względnie konkretyzację przepisów ustawy i wydanego na jej podstawie aktu wykonawczego. 

Z ich treścią mogą wiązać się pewne skutki prawne, jednakże to nie one, lecz wspomniane akty 

normatywne powszechnie obowiązujące wyznaczają sytuację prawną studentów. Nie można 

więc przypisać im normatywnego charakteru, co w konsekwencji wyłącza kognicję Trybunału 

Konstytucyjnego. Natomiast jako akty stosowania prawa podlegają one kontroli sądowo-

administracyjnej, o czym także była już mowa.”1071. 

 

 Kolejno bardzo istotne rozważania przeprowadził Trybunał Konstytucyjny 

w przywoływanym już na wcześniejszych etapach rozważań wyroku z dnia 5 października 

2005 r., sygn. SK 39/05. Zwrócić należy uwagę na następujące fragmenty uzasadnienia: „(...) 

użytkownik zakładu, akceptując jego wewnętrzne akty normatywne, ma ograniczone 

możliwości wszczęcia kontroli administracyjnoprawnej, przynajmniej w sposób bezpośredni. 

Wynika to z przepisów określających zakres sądowej kontroli administracyjnej, dawniej z art. 

16 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 

386 ze zm.), a obecnie z art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), który w sposób pozytywny 

określa właściwość sądów administracyjnych. Wśród aktów, na które przysługuje skarga, 

ustawa wylicza przede wszystkim decyzje administracyjne, postanowienia, akty prawa 

miejscowego, akty jednostek samorządu terytorialnego. Akty władztwa zakładowego mogłyby 

być kontrolowane ewentualnie w ramach „innych aktów lub czynności z zakresu administracji 

publicznej, dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa” (art. 3 

§ 2 pkt 4 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Przyznać jednak trzeba, że 

sądownictwo administracyjne z tej możliwości korzysta niezbyt chętnie. Pewnym 

uzasadnieniem tej praktyki może być treść art. 5 pkt 2 prawa o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, w którym ustawodawca wyraźnie stwierdził, że sądy administracyjne nie 

są właściwe w sprawach wynikających z podległości służbowej między przełożonymi 

a podwładnymi. Przepis ten zdaje się wskazywać na wyłączenie sądowej kontroli w odniesieniu 

do obowiązku podporządkowania się aktom wewnątrzzakładowym (...) Trybunał 

Konstytucyjny dostrzega istnienie pewnych wątpliwości co do zakresu sytuacji wymagających 

                                                           
1071 Wyrok TK z dnia 8.11.2000 r., SK 18/99, Legalis nr 49177. 
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wydania przez władze uczelni aktu konkretnego, podlegającego kontroli sądowej; treść art. 

161 ustawy wątpliwości tych nie usuwa. Doktryna i orzecznictwo sądów administracyjnych 

wypracowały jednak zasadę ogólną, w myśl której indywidualnej decyzji wymagają akty 

władztwa rozstrzygające o powstaniu, przekształceniu, trwaniu i wygaśnięciu samego stosunku 

zakładowego (tzw. akty zakładowe zewnętrzne). W odniesieniu do zakładów, jakimi są 

uczelnie państwowe, oznacza to, że indywidualnej decyzji władz uczelni wymagają takie akty 

władztwa zakładowego jak rozstrzygnięcie stwierdzające złożenie egzaminu magisterskiego 

i postanawiające o nadaniu tytułu magistra (postanowienie NSA z 12 czerwca 1992 r., sygn. 

akt SAB/Po 41/91, OSP nr 4/1994, poz. 69, z aprobującą glosą J. Homplewicza), decyzja 

wydana po wznowieniu postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją o nadaniu 

tytułu zawodowego magistra (wyrok NSA z 10 listopada 1999 r., sygn. akt I SA 625/99, z glosą 

P. Kucharskiego, PiP z 2/2002, s. 115), decyzja odmawiająca przyjęcia na studia wyższe (wyrok 

NSA z 29 czerwca 1982 r., sygn. akt. II SA 532/82, z aprobującą glosą J. Homplewicza, OSP 

nr 1/1983, poz. 20), decyzja o skreśleniu z listy studentów (wyrok NSA z 19 grudnia 1985 r., 

sygn. akt SA/Gd 577/85, „Gazeta Prawnicza” nr 15/1986). W ostatnim okresie NSA uznał, że 

decyzji wymaga też odmowa zwolnienia lub zwolnienie od uiszczenia opłaty za zajęcia 

dydaktyczne na studiach zaocznych (postanowienie NSA z 12 stycznia 2000 r., sygn. akt. 

II SA/Wr 499/99, OSP z. 12/2000, poz. 182). Natomiast, nie wymagają wydania indywidualnej 

decyzji jednostronne działania prawne organów zakładu skierowane na wywołanie 

konkretnych, indywidualnie oznaczonych skutków prawnych w ramach stosunku zakładowego, 

które nie wpływają na sam byt tego stosunku (tzw. akty wewnętrzne). Odnosząc tę zasadę do 

uczelni, wypada wskazać, że nie wydaje się indywidualnej decyzji w sprawie odmowy zgody 

na podjęcie studiów na dodatkowym kierunku czy odmowy udzielenia urlopu dziekańskiego, 

nie stanowi decyzji ocena dokonana przez egzaminatora. Indywidualnej decyzji nie wymaga 

też stwierdzenie, że na studencie ciąży obowiązek wnoszenia opłaty za zajęcia dydaktyczne. 

Sam fakt ubiegania się o przyjęcie na studia płatne oznacza akceptację tego obowiązku. 

Trybunał Konstytucyjny zwraca uwagę, że dotychczasowe ustalenia pozwalają wskazać 

w sposób dość jasny uprawnienia kontrolne sądu administracyjnego w sprawach opłat za studia. 

Po pierwsze, nie ma bezpośredniej sądowej kontroli wewnątrzuczelnianego aktu 

abstrakcyjnego, jakim jest zarządzenie rektora ustalające zasady i wysokość opłat za studia. 

Student, który ubiegał się o przyjęcie na uczelnię, w której obowiązują znane mu opłaty, nie 

może więc kwestionować przed sądem zarządzenia rektora w sprawie opłat. Po drugie, 

niewątpliwie drogę do sądu administracyjnego otwiera fakt wydania indywidualnej decyzji. 

Jedną z decyzji podlegających kontroli sądowej jest skreślenie z listy studentów spowodowane 
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nieuiszczeniem opłaty. Analizując taką decyzję, sąd administracyjny bada także zgodność 

z prawem aktu wewnątrzzakładowego, na podstawie którego została ona podjęta.” 

 

Uabstrakcyjniając powyższe rozważania konieczne jest podkreślenie, iż przyjmuje się, 

że w przypadku aktów wewnątrzzakładowych nie wydaje się decyzji administracyjnych, gdyż 

akty te stanowią o jednostronnym działaniu organów zakładu, mającym na celu wywołać 

konkretne i indywidualnie oznaczone skutki nieprzesądzające o powstaniu po stronie 

użytkownika nowych praw czy obowiązków1072. Jako przykłady aktów wewnętrznych 

wskazuje się zgodę dziekana na podjęcie studiów na dodatkowym kierunku, odmową lub zgodę 

na udzielenie urlopu dziekańskiego1073, dodać można powyższe orzecznicze przykłady 

przepisania oceny przedmiotu w ramach odbywanych studiów, wyrażenia zgody na warunkowe 

zaliczenie roku itp. 

 

 W tym miejscu przypomnieć należy wcześniej wprowadzony podział indywidualnych 

aktów zakładowych na indywidualne akty zakładowe zewnętrzne, takie, które odnoszą się do 

nawiązania, przekształcenia lub zakończenia stosunku zakładowego (ich istotą jest ścisłe 

powiązanie z danym stosunkiem zakładowym, są one podejmowane w formie decyzji 

administracyjnej) oraz akty indywidualne, wywołujące skutki prawne w sferze poza-

zakładowej (np. świadectwo szkolne, dyplom ukończenia studiów wyższych), a także 

indywidualne akty wewnątrzzakładowe (akty zakładowe sensu stricto, akty stosunku 

zakładowego). Akty wewnątrzzakładowe są skierowane na wywołanie konkretnego, 

indywidualnie oznaczonego skutku prawnego, który to skutek nie determinuje jednak treści 

samego stosunku zakładowego. Akty te będą wydawane przede wszystkim w ramach tzw. 

władztwa fachowego.  

 

 Oczywiste jest, że indywidualne akty zakładowe zewnętrzne będą podlegać kontroli 

sądowoadministracyjnej, gdyż odnoszą się one do istoty stosunku zakładowego – jego 

nawiązania, treści lub zakończenia. Teza ta jest utrwalona zarówno w doktrynie, jak 

i orzecznictwie, od bez mała kilkudziesięciu lat. 

                                                           
1072 A. Bednarczyk, Zależność zakładowa (...), s. 58; E. Ochendowski, Zakład administracyjny (...), s. 214. 
1073 A. Bednarczyk, Zależność zakładowa (...), s. 58. 
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 Odnosząc się do możliwości kontroli sądowoadministracyjnej wobec aktów 

zakładowych sensu stricto – w doktrynie wskazuje się, że „zakres rosnącej kontroli sądowej 

może doprowadzić do znacznego utrudnienia prawidłowego udzielania świadczeń przez 

zakłady w oparciu o wiedzę fachową i doświadczenie. Możliwość zakwestionowania znacznej 

większości decyzji regulujących proces udzielania świadczeń może spowodować paraliż w ich 

udzielaniu i doprowadzić do absurdalnych sytuacji. Uzasadnieniem takiej koncepcji może być 

co prawda dążenie do zwiększenia ochrony praw podmiotowych użytkowników, zwłaszcza 

w zakładach, które udzielają świadczeń odpłatnie, jednak ingerencja sądów w akty 

wewnątrzzakładowe, które w sposób znaczący nie zmieniają charakteru stosunku zakładowego, 

nie jest uzasadniona. Umniejsza to bowiem zakres zależności zakładowej, determinującej 

specyfikę zakładów, co może negatywnie wpłynąć na sposób świadczenia usług. Zbyt dalekie 

ograniczanie zależności zakładowej spowoduje, że nie będziemy już mieli do czynienia 

z instytucją zakładu administracyjnego. Jest to bowiem sprzeczne z istotą funkcjonowania 

zakładu, który ma prawo samodzielnie kształtować sytuację prawną swoich użytkowników, 

gdyż to takiego działania został stworzony1074. 

 

 Tez tych, jakkolwiek słusznych, nie należałoby absolutyzować. Zgodzić się należy ze 

stanowiskiem, iż zbytnia ingerencja w sferę zależności zakładowej, byłaby sprzeczna z istotą 

zakładu. Pytanie o granice powyższej ingerencji; na wcześniejszym etapie rozważań 

analizowano poglądy przedstawicieli nauki prawa administracyjnego odnośnie do charakteru 

i istoty władztwa zakładowego. Ponownie należy podkreślić, że chociażby W. Klonowiecki 

wskazywał, iż cechą charakterystyczną władztwa zakładowego jest wyłączenie drogi sądowej 

w stosunku do większości aktów wydawanych w ramach zakładu, a sam zakład funkcjonuje 

poza ogólnym, zewnętrznym porządkiem prawnym, użytkownik zaś jest poddany 

nieuregulowanym prawem zarządzeniom porządkowych (vide stanowisko J. Homplewicza). 

Redefinicja pojęcia władztwa zakładowego i zakorzenienie go w standardach obowiązującej 

Konstytucji, wymaga również innego spojrzenia na kwestię kontroli sądowej nad działalnością 

zakładową.  

 

Postawić należy tezę, iż w ramach relacji zakładowej konstytucyjnie uwarunkowane jest 

domniemanie istnienia drogi sądowej, tj. możliwości poddania aktów zakładowych kontroli 

                                                           
1074Ibidem, s. 55-56.  
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sądowej (sądowoadministracyjnej). Stanowisko to jest uzasadnione w świetle art. 2 Konstytucji 

(zasady demokratycznego państwa prawnego), zasady legalizmu, wynikającej 

z art. 7 Konstytucji, a także prawa do sądu z art. 15 Konstytucji. Implikuje to jednocześnie 

stanowisko, będące odwróceniem funkcjonującego do tej pory paradygmatu i „ciężaru 

dowodu”. Mianowicie – co do zasady każdy akt zakładowy (w tym wewnątrzzakładowy) 

będzie poddany kontroli sądowoadministracyjnej, chyba że specyfika danego aktu lokuje go 

w obszarze władztwa zakładowego niepodlegającego takiej kontroli. I tak w myśl tego 

założenia wystarczy nawet pośrednie powiązanie danego aktu zakładowego z kwestią 

(ewentualnego) przekształcenia lub rozwiązania stosunku zakładowego, aby móc poddać go 

kontroli sądowoadministracyjnej, chociażby tylko w zakresie należytego zachowania 

wewnątrzzakładowych procedur i nieprzekroczenia granic władztwa zakładowego, 

tj. nienaruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Wydaje się, że poddanie 

większej kontroli sądowej aktów zakładowych nie może in genere wpłynąć negatywnie na 

jakość usług świadczonych przez zakład, wręcz przeciwnie: organy zakładowe, czy też 

pracownicy zakładu, będą musieli dołożyć większych starań, aby użytkownik zakładu 

w większym stopniu zinternalizował dane rozstrzygnięcie w konkretnej sprawie. Nie sposób 

również postawić tezy, iż zwiększenie kontroli sądowej nad dotychczas sferą stosunków 

prawnych nieobjętych taką kontrolą, jest zjawiskiem negatywnym, w świetle przywołanych już 

powyżej rudymentarnych norm konstytucyjnych, stanowiących o tym, czy dane państwo jest 

demokratycznym państwem prawnym, czy też nie. 

 

 Trybunał Konstytucyjny w przywołanym powyżej orzeczeniu wskazał, iż akty 

zakładowe sensu stricto mogłyby być kontrolowane w ramach „innych aktów lub czynności 

z zakresu administracji publicznej, dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających 

z przepisów prawa”, tj. art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. Trybunał jednocześnie wskazał, iż sądownictwo 

administracyjne z tej możliwości korzysta niechętnie, co jest uzasadnione treścią art. 5 pkt 2 

p.p.s.a. w którym ustawodawca wyłączył właściwość sądów administracyjnych w sprawach 

wynikających z podległości służbowej między przełożonymi a podwładnymi. Ponownie – 

zdaniem Trybunału „przepis ten zdaje się wskazywać na wyłączenie sądowej kontroli 

w odniesieniu do obowiązku podporządkowania się aktom wewnątrzzakładowym”. 

 

 Z pierwszą częścią powyższej tezy należy się zgodzić. W myśl założenia o konieczności 

zwiększenia zakresu kontroli sądowej nad aktami zakładowymi sensu stricto, proceduralną 
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podstawą do poddania niektórych aktów stosunku zakładowego kontroli 

sądowoadministracyjnej będzie art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., sądy administracyjne powinny częściej 

korzystać właśnie z tej podstawy prawnej, uznając swoją kognicję w zakresie kontroli danego 

aktu zakładowego. Jednakże nie może stanowić odmowy zastosowania ww. przepisu nawet 

daleko posunięta analogia do art. 5 pkt. 2 p.p.s.a. Powtórzyć należy wielokrotnie stawianą już 

tezę, iż stosunek zakładowy ma charakter zewnętrzny i niezależnie od tego, czy poddanie się 

władztwu zakładowemu następuje na skutek samodzielnej decyzji destynatariusza, czy też jest 

efektem przymusu państwowego, to jednak nie powoduje to, iż stosunek zakładowy zmienia 

się w stosunek wewnętrzny, występujący w relacjach między podmiotami wchodzącymi 

w skład administracji publicznej, w układach (mniej lub bardziej) scentralizowanych. 

 

 W tym miejscu wskazać należy, jak powyższe dylematy przełożyły się na praktykę 

konkretnej sprawy, rozpoznawanej przez Trybunał Konstytucyjny1075. Przedstawiając pokrótce 

stan faktyczny, zawarty w uzasadnieniu orzeczenia -  w dniu 18 maja 2011 r. skarżący zdawali 

pisemny egzamin maturalny z chemii na poziomie rozszerzonym. Egzamin przebiegł bez 

zakłóceń. Arkusze egzaminacyjne zostały przesłane do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

w Łodzi. W dniu 30 czerwca 2011 r. skarżący otrzymali informacje od dyrektora szkoły, 

że dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (dalej: 

CKE) unieważnił egzamin pisemny z chemii, ponieważ w arkuszach egzaminacyjnych 

dopatrzono się elementów świadczących o niesamodzielnym rozwiązaniu zadań. Zarzut 

dotyczył niesamodzielnego rozwiązania zadań 54. uczniów zdających egzamin maturalny, co 

stanowiło prawie 50% zdających. Od rozstrzygnięcia dyrektora OKE skarżący wnieśli 

odwołania do Ministra Edukacji Narodowej. Minister jednakże powyższych odwołań nie 

rozpatrzył. Równocześnie skarżący, w piśmie z 9 lipca 2011 r., wezwali dyrektora OKE do 

usunięcia naruszenia prawa polegającego na wadliwym unieważnieniu egzaminu z powodu 

niesamodzielności prac egzaminacyjnych przez uchylenie zaskarżonej decyzji. Wskazali, że 

egzamin odbył się bez zakłóceń. 

 

W piśmie z 26 lipca 2011 r. dyrektor OKE podtrzymał swoje stanowisko. Stwierdził, że 

prace były sprawdzane zgodnie z procedurą. Absolwentom nie udostępniono jednak 

protokołów ani innej dokumentacji, nie przedstawiono kryteriów oceny prac. Postępowanie 

                                                           
1075 Wyrok TK z dnia 22.06.2015 r., sygn. SK 29/13, Legalis nr 1260068. 
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w sprawie unieważnienia prac maturalnych z chemii było przedmiotem kontroli Najwyższej 

Izby Kontroli W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 21 marca 2012 r. NIK negatywnie oceniła 

unieważnienie egzaminu. W szczególności wskazała na brak odpowiednich procedur 

postępowania w przypadku konieczności unieważnienia części pisemnej egzaminów 

maturalnych, jeśli podczas sprawdzania arkusza egzaminacyjnego zostanie stwierdzona 

niesamodzielność rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. Zaznaczyła też, że 

wewnątrzorganizacyjne normy nie zapewniały ochrony praw maturzystów wynikających 

z prawa powszechnie obowiązującego.  

 

Z uwagi na bezczynność ministra, skarżący złożyli skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Łodzi na akt z zakresu administracji publicznej, jakim – w ich opinii – 

jest akt unieważnienia egzaminu maturalnego i wnieśli o uchylenie zaskarżonej decyzji 

w całości. WSA odrzucił skargi odrębnymi postanowieniami. Stwierdził, że czynność 

unieważnienia pisemnego egzaminu maturalnego przez dyrektora OKE w Łodzi nie jest 

czynnością z zakresu administracji publicznej dotyczącą uprawnień lub obowiązków 

wynikających z przepisów prawa, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. Art. 9c ust. 1a u.s.o. 

wskazuje, że wyniki egzaminu maturalnego są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu 

administracyjnego. W ocenie WSA, elementy egzaminu maturalnego określa rozporządzenie 

MEN z 2007 r. W § 99 tego rozporządzenia określono obowiązki zdającego, które polegają na 

wykazaniu się odpowiednią wiedzą oraz dopełnieniu wymogów formalnych gwarantujących 

samodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych. Ocena wywiązania się z tych 

obowiązków jest czynnością materialno-techniczną. Naruszenie wymogów formalnych 

powoduje przerwanie i unieważnienie egzaminu. Naruszenie wymogów formalnych, 

stwierdzone przez właściwy organ, powoduje przerwanie i unieważnienie egzaminu. 

Unieważnienie egzaminu nie stwarza dla zdającego żadnych praw ani obowiązków. Nie ma 

ono rangi decyzji administracyjnej. Nie stosuje się do niego k.p.a. (zob. np. postanowienie NSA 

z 20 czerwca 2012 r., sygn. akt I OSK 803/12). 

 

Na postanowienia WSA skarżący złożyli skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, w których wnieśli o uchylenie skarżonych postanowień w całości 

i przekazanie spraw do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji. NSA zaaprobował 

wykładnię art. 9c ust. 2a u.s.o. przyjętą w zaskarżonych postanowieniach przez WSA i oddalił 
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skargi kasacyjne. Wskazał, że akt unieważnienia egzaminu maturalnego, jako element jego 

wyniku, pozostaje poza kontrolą sądów administracyjnych. 

 

Na kanwie tak ukształtowanego stanu faktycznego Trybunał stwierdził, iż ocena 

samodzielności rozwiązywania zadań egzaminacyjnych nie jest elementem formalnym 

egzaminu. Przeciwnie, ocena ta stanowi element merytoryczny „wyniku egzaminu”. 

Integralnym składnikiem „wyniku egzaminu” jest ocena samodzielności pracy. „Wynik 

egzaminu” (ocena) obejmuje sprawdzanie merytoryczne pytań i sprawdzanie samodzielności 

udzielania odpowiedzi. Są one przedmiotem nieodłącznej i nierozdzielnej oceny dokonywanej 

przez egzaminatora i organy egzaminacyjne. „Wynik egzaminu” jest więc przedmiotem jednej 

oceny, której integralnym składnikiem jest ocena samodzielności rozwiązania zadań. 

Egzaminator przystępując do oceniania arkusza egzaminacyjnego, zakłada, że arkusz został 

samodzielnie wypełniony przez abiturienta, a więc, że rozwiązanie zadań jest dziełem danego 

maturzysty. Tylko przy takim założeniu może wystawić ocenę. Stwierdzenie niesamodzielności 

pracy uniemożliwia (czyni bezprzedmiotową) ocenę pracy i powoduje – z mocy zaskarżonych 

przepisów – nieważność arkusza i tym samym egzaminu z danego przedmiotu. Przedmiotem 

oceny ze strony egzaminatora jest to „co zdający robi” i „jak to robi”. Prawidłowe jest 

rozumowanie, że napisanie pracy na ocenę pozytywną implikuje, że praca została napisana 

samodzielnie. Trybunał stwierdza więc, że w „wyniku egzaminu” (ocenie) znajduje się 

konieczny do dokonania warunek, jakim jest wymóg rozwiązania arkusza egzaminacyjnego 

samodzielnie przez abiturienta, a nie przy pomocy innej osoby zdającej egzamin (osób 

zdających egzamin) lub osoby trzeciej (osób trzecich). Trybunał nie podzielił w szczególności 

poglądu skarżących, że unieważnienie wyniku egzaminu maturalnego, jako następstwo 

stwierdzonej ex post niesamodzielności rozwiązywania przez zdającego zadań z arkusza 

egzaminacyjnego (§ 99 ust. 2 rozporządzenia MEN z 2007 r.), można traktować – jak chcą tego 

skarżący – jako „wypadek specjalny”, w którym egzaminator odstępuje od kontroli 

merytorycznej zadań (nie dokonuje jej), lecz poprzestaje na kontroli spełnienia „warunku 

formalnego”, jakim miałaby być samodzielność rozwiązania zadań. Tego typu oddzielenie 

„warunku formalnego” od wyniku egzaminu jest niezasadne, gdyż, jak już wyżej zauważył 

Trybunał, ocena samodzielności pracy jest elementem merytorycznym wyniku egzaminu. 

Trybunał stwierdził, że na gruncie art. 9c ust. 2a u.s.o., ocena przez egzaminatora 

samodzielności/niesamodzielności rozwiązania zadań egzaminacyjnych, występuje przy 

każdym typie oceny egzaminu, tj. zarówno pozytywnej (zdał), jak i negatywnej (nie zdał), 
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w toku sprawdzania zadań expost. Dodatkowo - procedura sądowa nie jest odpowiednia do 

weryfikacji prawidłowości unieważnienia pracy z powodu niesamodzielności rozwiązywania 

zadań, stwierdzonej w toku sprawdzania prac, stanowiącej składnik wyniku egzaminu. 

Przyjęcie innego punktu widzenia prowadziłoby do stanu, w którym sąd stanąłby przed 

koniecznością dokonania oceny rozstrzygnięcia egzaminatora co do niesamodzielności 

rozwiązania arkusza. Działanie takie nie mieści się w zakresie prawa do uzyskania 

„sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy” o jakim stanowi art. 45 ust. 1 Konstytucji, z uwagi na 

uwarunkowania nakazujące odwołanie się do wiedzy osób dysponujących wiadomościami 

z danej gałęzi wiedzy. 

 

W zakresie powyższego stanowiska Trybunału zwrócić należy na tezy sędziego 

P. Tulei, zawarte w jego zdaniu odrębnym: „(...) rozważania, związane z materialnym aspektem 

weryfikacji egzaminu maturalnego, nie dotyczą jednak stwierdzenia nieważności tego 

egzaminu jako rozstrzygnięcia o charakterze formalnoprawnym. Należy bowiem podkreślić, że 

dyrektor OKE, dokonując unieważnienia egzaminu, podejmuje to rozstrzygnięcie, jako organ 

władzy publicznej, w sposób władczy i w sposób jednostronny. Decyzja ta skierowana jest do 

abiturienta, a więc podmiotu pozostającego poza strukturą organów władzy publicznej 

i nieznajdującego się wobec niego w stosunku podległości służbowej. Ostatecznie rozstrzyga 

w ten sposób o prawach i obowiązkach obywatela. Zasadnie podkreślił Rzecznik Praw 

Obywatelskich, że >>unieważnienie egzaminu polega na odstąpieniu od merytorycznej oceny 

odpowiedzi udzielonych na egzaminie. Brak wyniku pełni zatem funkcję sankcji. (…) Jeżeli, 

ze względu na naruszenie przez zdającego zasad uczciwości, sprawiedliwe ocenienie pracy jest 

niemożliwe, przepisy przyjmują domniemanie, że wiedza zdającego nie pozwala na przyznanie 

mu ani jednego punktu. Stwierdzenie niesamodzielności w rozwiązaniu zadań, 

w przeciwieństwie do merytorycznej oceny ich poprawności, nie polega na porównaniu treści 

odpowiedzi z wiedzą specjalistyczną z danej dziedziny, ale na ocenie, czy np. nietypowy 

wygląd arkusza lub powtarzające się błędy, można, kierując się doświadczeniem życiowym, 

uznać za dowód niesamodzielności pracy. O prawidłowości stwierdzenia podstaw 

unieważnienia egzaminów nie decyduje zatem wiedza z konkretnej dziedziny, ale zgodność 

zachowań pracowników Komisji Okręgowej oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

z normami prawnymi (regulującymi procedurę unieważniania egzaminów) oraz przestrzeganie 

przepisów postępowania dowodowego w sprawie<<” W kontekście powyższego należy 

przyjąć, że rozstrzygnięcie o unieważnieniu egzaminu, w odróżnieniu od dokonywania 
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merytorycznych ocen jego treści, ma charakter władczy i nosi cechę decyzji publicznoprawnej, 

ingerującej w sytuację prawną uczestnika obrotu prawnego (abiturienta). Jako takie może być 

zatem kontrolowane pod kątem jego legalności, a zatem zgodności takiego rozstrzygnięcia 

z przepisami prawa przewidującymi możliwości wykorzystania tego środka prawnego. W tym 

wypadku problem sprowadza się nie do ustalenia stanu wiedzy zdającego egzamin, a zatem 

przeprowadzenia diagnozy stopnia jego erudycji, lecz jedynie do ustalenia przesłanek 

kwalifikujących daną pracę do unieważnienia. Czynność ta nie ma zatem charakteru ocennego, 

jest przyporządkowaniem zaobserwowanego stanu faktycznego (niesamodzielność pracy) do 

adekwatnego w tej mierze stanu prawnego i wyprowadzenie wynikającego stąd skutku 

w postaci dyspozycji o unieważnieniu tej części egzaminu maturalnego. Decyzja 

o unieważnieniu egzaminu wywiera skutki w sferze publicznoprawnej, a wynik egzaminu 

maturalnego, ustalony na poziomie zerowym, zasadniczo przesądza o braku możliwości 

zgłoszenia aplikacji na studia wyższe”. 

 

Wskazać należy rzecz jasna, iż to stanowisko sędziego P. Tulei jest bliższe poglądowi 

przyjętemu w niniejszej rozprawie. Jednak dyskusja oparta na ww. stanie faktycznym pozwala 

na przywołane już powyżej uogólnienie: indywidualne akty wewnątrzzakładowe winny 

podlegać kontroli sądowej (a także uprzednio, poprzez określony tryb odwoławczy, istniejący 

w ramach zakładu), gdy zawierają w sobie element formalny, proceduralny. Władztwo 

merytoryczne, fachowe, rzecz jasna nie będzie podlegać kontroli sądowoadministracyjnej, lecz 

odpowiedniemu nadzorowi fachowemu (np. pedagogicznemu), czy to w ramach procedur 

wewnątrzzakładowych, czy organu nadzorującego działalność zakładu. Odróżnić jednak od 

kwestii władztwa fachowego należy te elementy formalne danego aktu zakładowego, które 

mogą wpływać na treść stosunku zakładowego (w tym na jego zakończenie); w tym zakresie 

konieczne jest przeprowadzenie kontroli sądowej nad legalnością zastosowanych procedur: 

z przepisami wewnątrzzakładowymi oraz z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

w tym rzecz jasna normami Konstytucji. 

 

Warto podkreślić, iż ustawodawca zauważył powyższy problem; od 1 stycznia 2017 r. 

istnieje w ramach systemu oceny egzaminów maturalnych procedura odwoławcza do nowo 

utworzonego Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (art. 9cb u.s.o.), tj. organu 

funkcjonującego przy dyrektorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w składzie dwunastu 

arbitrów. Jednakże droga do ugruntowania ścieżki sądowej w sprawach dot. formalnej kontroli 
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aktów zakładowych – np. stwierdzenia nieważności egzaminu maturalnego (w skutek 

niesamodzielności pisania) jest w dalszym ciągu otwarta. 

 

6.7. Nadzór i kontrola nad działalnością zakładową – podsumowanie 

 

Nadzór jest pewną relacją (stosunkiem prawnym) łączącym dwa podmioty, z którą to 

relacją wiąże się kompetencja organu nadzorującego do wkraczania w sferę niezależności 

w ramach realizacji określonych działań organu nadzorowanego poprzez wyciąganie wobec 

niego władczych i wiążących konsekwencji prawnych, po uprzednim dokonaniu oceny 

zachowania (działania lub zaniechania) podmiotu podlegającemu nadzorowi na podstawie 

przyjętego kryterium nadzorczego. Wskazana możliwość ingerencji musi być ściśle 

doprecyzowana przez przepisy prawa, poprzez ukształtowanie procedury nadzorczej oraz 

wskazanie możliwych środków nadzoru. Nadzór ten może być dokonywany zarówno ex post – 

ma on wtedy charakter represyjny, wyróżnić można również nadzór prewencyjny (ex ante), 

w postaci np. obowiązku zaopiniowania lub uzgodnienia wydania aktu. Nadzorem sensu largo 

należałoby określić wszelkie kompetencje policyjne wobec obywateli, wynikłe z przepisów 

prawa administracyjnego materialnego, ale również nadzór judykacyjny, tj. kompetencje 

kontrolne wykonywane w ramach administracyjnego toku instancji w ramach procedury 

administracyjnej. Kontrolą z kolei zawsze zawiera element rozpoznania danego stanu 

faktycznego (analizy tego jak jest), oceny powyższego stanu - przesądzenia, czy powyższy stan 

jest prawidłowy z punktu widzenia określonego kryterium kontroli (jak być powinno); jeśli zaś 

przeprowadzona kontrola prowadzi do negatywnych wniosków dotyczących oceny 

określonego stanu faktycznego, to winna jednocześnie stawiać diagnozę takiego stanu rzeczy 

(dlaczego jest tak, jak jest a nie jak być powinno) oraz ma formułować odpowiednie wnioski 

dotyczące przeciwdziałania uchybieniom w przyszłości. 

 

W kontekście funkcjonowania zakładów usług publicznych zaproponować należy 

podział na nadzór i kontrolę wewnętrzną oraz nadzór i kontrolę zewnętrzną. Kontrola 

wewnętrzna jest sprawowana przez podmiot usytuowany wewnątrz administracji, natomiast 

kontrola zewnętrzna przez podmiot, który nie jest elementem struktury administracji 

publicznej. Dlatego też należy wyróżnić nadzór i kontrolę wewnętrzną sensu stricto oraz sensu 

largo. Nadzór i kontrola wewnętrzna sensu stricto będzie sprawowana w ramach danej 
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struktury zakładowej, tj. przede wszystkim przez kierownika lub inne, upoważnione w statucie 

zakładu podmioty (organy). W przypadku kierownika zakładu tego typu nadzór i kontrola będą 

elementem szeroko rozumianej relacji kierownictwa, sterowania. Nadzór i kontrola 

wewnętrzna sensu largo dotyczą podmiotów tworzących dany zakład oraz ogólnie 

uprawnionych do sprawowania nadzoru w układzie scentralizowanym lub zdecentralizowanym 

(w zależności od typu zakładu).  

 

 Nadzór i kontrola zewnętrzna nad działalnością zakładów usług publicznych to przede 

wszystkim tzw. nadzór judykacyjny – prowadzony w ramach sądownictwa administracyjnego 

i powszechnego, nadzór prokuratorski, a także nadzór i kontrola społeczna, sprawowana przez 

obywateli bezpośrednio lub pośrednio. 

 

Kontrola i nadzór nad działalnością zakładów może być sprawowana przez ogólnie do 

tego uprawione podmioty państwowe, co sprowadza się do stosowania standardowych 

rozwiązań prawnych przez organy uprawnione do kontroli i nadzoru nad administracją 

publiczną (Najwyższa Izba Kontroli, Państwowa Inspekcja Pracy, Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, Rzecznik Praw Obywatelskich, ale również prokurator, sądy 

administracyjne i sądy powszechne). Dodatkowo podlegają one ogólnemu nadzorowi nad 

działalnością jednostek samorządu terytorialnego. 

 

 Odnośnie do kwestii środków nadzorczych i kontrolnych - ogół kompetencji 

przynależnych organom nadzorczym określa się mianem środków nadzoru. Niewładcze środki 

nadzorcze, tj. informacyjno-doradcze, mają charakter typowo kontrolny, tyle że sprawowany 

w ramach nadzoru. Wyróżnić należy środki władcze (korygujące), nakierowane na zmianę 

określonego stanu faktycznego lub prawnego, a także środki merytoryczne lub personalne, 

w zależności od tego, czy organ nadzoru podejmuje działania, których efektem ma być zmiana 

sytuacji prawnej zaistniałej w wyniku podjęcia przez podmiot nadzorowany określonej 

czynności, czy też na zmianę sytuacji samego podmiotu nadzorowanego co do możliwości jego 

dalszego funkcjonowania. Kontrola i nadzór nad zakładami administracyjnymi sprawowane są 

zarówno za pomocą ogólnych kompetencji, stosowanych generalnie wobec administracji 

publicznej, jak i przy pomocy kompetencji dedykowanych wyłącznie relacjom 
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z poszczególnymi typami zakładów, w ostatnim przypadku w ramach sprawowania kontroli 

i nadzoru ogólnego nad działalnością zakładu, jak i tzw. nadzoru fachowego. 

 

Przedmiot i zakres nadzoru i kontroli wewnętrznej, a także organy uprawnione do jej 

sprawowania, wyznaczają przepisy prawa administracyjnego materialnego. Rzecz jasna organy 

sprawujące nadzór i kontrolę wewnętrzną są różne w poszczególnych typach zakładów; istotne 

jest jednak ponowne podkreślenie wyodrębnienia podziału na nadzór i kontrolę wewnętrzną 

sensu stricto i sensu largo. Nadzór i kontrola wewnętrzna sensu stricto jest sprawowana przez 

same organy zakładowe, najczęściej kierowników tychże zakładów (np. dyrektor szkoły, 

dyrektor zakładu karnego), z kolei organy prowadzące dany zakład (np. jednostka samorządu 

terytorialnego) lub też umiejscowione w strukturze administracji rządowej (wojewoda, za jego 

pośrednictwem kurator oświaty) sprawują nadzór wewnętrzny sensu largo. Środki nadzorcze 

w obu przypadkach mogą mieć charakter informacyjno-doradczy lub też korygujący 

o stopniowalnym poziomie dolegliwości (przywołana „gradacja władczości” środków 

nadzorczych). 

 

Podmiotami sprawującymi nadzór i kontrolę zewnętrzną wobec zakładów usług 

publicznych będą wszystkie te, które umiejscowione są poza strukturą organizacyjną 

administracji publicznej. W związku z powyższym, podmiotami tymi będą sądy (zarówno sądy 

powszechne, jak i administracyjne) w ramach nadzoru judykacyjnego, nadzór prokuratorski, 

a także nadzór i kontrola społeczna. 

 

Rudymentarnym elementem nadzoru i kontroli społecznej nad działalności zakładową, 

jest nadzór i kontrola sprawowana przez samych destynatariuszy. Może się ona przejawiać na 

wiele sposobów – poprzez instytucję skarg i wniosków, poprzez udział użytkowników zakładu 

w procesie zarządzenia danym zakładem - w przypadku zakładu typu korporacyjnego - 

możliwość współdecydowania w przedmiocie wyboru organów zakładowych. 

 

Co do nadzoru prokuratorskiego - z możliwością jego udziału, a więc w konsekwencji 

z istnieniem instytucji kontroli prokuratorskiej, będziemy mieli do czynienia w ramach tego 

wycinka działalności zakładowej, który stanowi konkretyzacja normy prawa administracyjnego 
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materialnego w ramach sformalizowanego postępowania jurysdykcyjnego, tj. postępowania 

administracyjnego kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej, lub po przeniesieniu 

płaszczyzny sporu (rzecz jasna w potocznym rozumieniu) na grunt postępowania 

sądowoadministracyjnego. To tam prokurator może korzystać ze swoich kompetencji 

przewidzianych przepisami k.p.a. lub p.p.s.a. 

 

Przechodząc do kwestii nadzoru judykacyjnego - zakwalifikowanie poszczególnych 

umów zakładowych jako umów cywilnoprawnej, pozwala na jednoznaczne przesądzenie, 

iż nienależyte wykonywanie (lub też niewykonywanie) obowiązków umownych przez 

którąkolwiek ze stron umowy, będzie rodziło odpowiedzialność kontraktową na podstawie 

art. 471 k.c. Objęcie tej sfery działalności zakładu kognicją sądów powszechnych pozwala na 

polepszenie sytuacji prawnej jednostki będącej użytkownikiem zakładu, gdyż wprowadza 

dodatkową drogę ochrony swych praw. Jest to tym bardziej istotne w sytuacji, w której 

zdecydowana większość umów zakładowych, zawieranych z destynatariuszami, ma charakter 

adhezyjny. Jest to sytuacja jakościowo odmienna, od kontroli bezpośredniej i pośredniej, gdyż 

– co zostało wskazane – podział ten odnosi się do działań administracji publicznej w sferze 

imperium, tutaj zaś mówimy o sferze dominium. Istotne już również to, że w zasadzie kryterium 

kontroli powyższych działań w dalszym ciągu pozostaje legalność – rozumiana jako zgodność 

z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa administracyjnego materialnego, ale także 

przepisami regulującymi chociażby obrót konsumencki, normami kodeksowymi, zasadami 

współżycia społecznego. 

 

Odnośnie do kontroli sądowoadministracyjnej – generalnie przyjmuje się, że 

w przypadku aktów wewnątrzzakładowych nie wydaje się decyzji administracyjnych, gdyż 

akty te stanowią o jednostronnym działaniu organów zakładu, mającym na celu wywołać 

konkretne i indywidualnie oznaczone skutki nieprzesądzające o powstaniu po stronie 

użytkownika nowych praw czy obowiązków. Jako przykłady aktów wewnętrznych wskazuje 

się zgodę dziekana na podjęcie studiów na dodatkowym kierunku, odmową lub zgodę na 

udzielenie urlopu dziekańskiego, dodać można powyższe orzecznicze przykłady przepisania 

oceny przedmiotu w ramach odbywanych studiów, wyrażenia zgody na warunkowe zaliczenie 

roku. 
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Indywidualne akty zakładowe zewnętrzne zawsze będą podlegać kontroli 

sądowoadministracyjnej, gdyż odnoszą się one do istoty stosunku zakładowego – jego 

nawiązania, treści lub zakończenia. Jednakże postawić należy tezę, iż w ramach relacji 

zakładowej, konstytucyjnie uwarunkowane jest domniemanie istnienia drogi sądowej, 

tj. możliwości poddania aktów zakładowych kontroli sądowej (sądowoadministracyjnej). Co 

do zasady każdy akt zakładowy (w tym wewnątrzzakładowy) będzie poddany kontroli 

sądowoadministracyjnej, chyba że specyfika danego aktu lokuje go w obszarze władztwa 

zakładowego niepodlegającego takiej kontroli. Zgodnie z tym założeniem wystarczy nawet 

pośrednie powiązanie danego aktu zakładowego z kwestią (ewentualnego) przekształcenia lub 

rozwiązania stosunku zakładowego, aby móc poddać go kontroli sądowoadministracyjnej, 

chociażby tylko w zakresie należytego zachowania wewnątrzzakładowych procedur 

i nieprzekroczenia granic władztwa zakładowego, tj. nienaruszenia powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. Nie sposób również postawić tezy, iż zwiększenie kontroli 

sądowej nad dotychczas sferą stosunków prawnych nieobjętych taką kontrolą, jest zjawiskiem 

negatywnym, w świetle rudymentarnych norm konstytucyjnych, tj. art. 2 Konstytucji (zasady 

demokratycznego państwa prawnego), art. 7 Konstytucji (zasady legalizmu), art. 45 

Konstytucji (zasady prawa do sądu). 

 

Indywidualne akty wewnątrzzakładowe winny podlegać kontroli sądowej, czy też 

uprzednio wewnątrzzakładowej, gdy zawierają w sobie element formalny, proceduralny. 

Władztwo merytoryczne, fachowe, rzecz jasna nie będzie podlegać kontroli 

sądowoadministracyjnej, lecz odpowiedniemu nadzorowi fachowemu (np. pedagogicznemu), 

czy to w ramach procedur wewnątrzzakładowych, czy organu nadzorującego działalność 

zakładu. Odróżnić jednak od kwestii władztwa fachowego należy te elementy formalne danego 

aktu zakładowego, które mogą wpływać na treść stosunku zakładowego (w tym na jego 

zakończenie); w tym zakresie konieczne jest przeprowadzenie kontroli sądowej nad legalnością 

zastosowanych procedur: z przepisami wewnątrzzakładowymi oraz z przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego. 
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Końcowe ustalenia badawcze 

 

Przeprowadzenie powyższych rozważań pozwala na stwierdzenie, iż instytucja zakładu 

(niezależnie do przyjętej konwencji terminologicznej) wciąż winna znajdywać poczesne 

miejsce zarówno jako przedmiot badań doktryny prawa administracyjnego, jak i w praktyce 

wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji świadczącej. Konieczne jest więc 

w tym miejscu ustosunkowanie się do postawionych na wstępie rozprawy hipotez badawczych. 

 

Instytucja zakładu podlega tym samym prawom i tendencjom, co cała administracja 

publiczna, traktowana jako pewne zjawisko kulturowe. Mianowicie – dynamika administracji 

publicznej, zjawiska globalizacji, cyfryzacji, ekonomizacji, mają również swoje 

odzwierciedlenie w przypadku funkcjonowania zakładów. O ile z perspektywy 

historycznoprawnej możliwe jest wyodrębnienie stałych znamion zakładów 

charakterystycznych dla każdej epoki, o tyle badania w tym zakresie pozwalają jednocześnie 

na stwierdzenie, że zmiany społeczno-polityczne, gospodarcze, modyfikują również znamiona 

zakładu lub ich rozumienie. Widoczne jest to przede wszystkim w ewolucji podejścia do kwestii 

umiejscowienia zakładów wśród podmiotów wykonujących zadania publiczne 

(w konsekwencji – dopuszczalności istnienia innych niż stricte państwowych zakładów), 

opisywania relacji zakładowych, władztwa zakładowego itp.  

 

Podejście strukturalno-organizacyjne (podmiotowe) do opisania pojęcia zakładu nie 

oddaje jego istoty. Wyodrębnienie jednostki organizacyjnej i wyposażenie jej w środki 

materialne i osobowe nie jest differentia specifica zakładów; oczywiście, będzie to jedna z cech 

zakładów, nie jest ona jednak determinantą ich istnienia. Tym, co wyróżnia zakłady, jest 

specyficzny stosunek o mieszanym charakterze (administracyjno- i cywilnoprawnym), łączący 

zakład z jego destynatariuszami. Stąd też pojęcie zakładu należy opisywać właśnie przede 

wszystkim z perspektywy aspektu materialnego. Tego rodzaju podejście pozwala oderwać się 

od tradycyjnie przeprowadzanych dystynkcji między zakładami, a innymi podmiotami 

administrującymi – np. fundacją, spółką, czy też organem. 

 

Tradycyjnie ujmowane władztwo zakładowe nie znajduje uzasadnienia w świetle 

przepisów obowiązującej Konstytucji, z zasadą legalizmu i demokratycznego państwa 
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prawnego na czele. Nie do pogodzenia z ww. zasadami jest traktowanie sfery działalności 

zakładowej analogiczne do dawnych „internów administracyjnych”. Stosunek zakładowy ma 

charakter zewnętrzny, klasycznie rozumiane „szczególne stosunki władcze” i władztwo 

zakładowe ujmowane z tej perspektywy – jako „niczym nieskrępowana kompetencja” do 

jednostronnego kształtowania sytuacji prawnej destynatariuszy, wyłączona spod kontroli 

sądowej – są nie do pogodzenia z realiami konstytucyjnymi. 

 

Nie oznacza to jednak, że należałoby zrezygnować ze stosowania tego pojęcia, gdyż 

w dalszym ciągu najlepiej opisuje ono „konglomerat zjawisk” zachodzących w ramach relacji 

zakładowej, jednakże z pewnością wymaga ono redefinicji. Władztwo zakładowe, będące 

praktycznym wymiarem ingerencji w prawa i wolności obywatelskie (w szczególności przymus 

bezpośredni i policja zakładowa, jako jego najbardziej dolegliwe aspekty), musi znajdować 

swoje oparcie w ustawie bądź to bezpośrednio, bądź poprzez akty zakładowe generalne, 

recypujące i doprecyzowujące przepisy ustawowe. Granice władztwa zakładowego będą 

stanowiły przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz – w przypadku cywilnoprawnej 

podstawy nawiązania stosunku zakładowego – zasady współżycia społecznego. 

 

Odnośnie do problemu umiejscowienia zakładów w strukturze podmiotów 

wykonujących zadania publiczne – ponownie wskazać należy, iż materialne rozumienie pojęcia 

zakładu powoduje przemodelowanie spojrzenia na to zagadnienie. Zakład nie jest podmiotem 

administrującym, jest (materialną) formą wykonywania zadań publicznych przez podmioty 

administrujące. Z tej perspektywy więc rozmaite podmioty administrujące – organy 

administracji publicznej, fundacje, stowarzyszenia, spółki, kościoły i związki wyznaniowe, 

wreszcie osoby fizyczne – mogą wykonywać zadania publiczne w formie zakładu.  

 

Kwestia dopuszczalności istnienia zakładowych aktów generalnych w kontekście 

konstytucyjnego katalogu źródeł prawa jest przykładem szerszego problemu, tj. nie dość 

jasnego uregulowania przez ustrojodawcę statusu przepisów administracyjnych, czy też szerzej 

– aktów prawa wewnętrznego. Przyjąć należy, iż nie są one źródłami prawa w rozumieniu 

przepisów Konstytucji (mimo ewidentnie normatywnego i generalnego charakteru), są to 

pozakonstytucyjne przepisy administracyjne, stanowiące nową formę działania administracji, 

mianowicie stosowanie przepisów prawa przez stanowienie kolejnych norm generalnych 
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i abstrakcyjnych (stosowanie prawa sensu largo). Powyższe założenie nie jest sprzeczne 

z konstytucyjnym katalogiem źródeł prawa, jeśli przyjąć, że stanowienie przepisów 

administracyjnych znajduje swoje oparcie w trójpodziale i samodzielności władzy publicznych 

i ma swoją podstawę w ustawowych normach kompetencyjnych. 

 

Tendencja do szerszego niż do tej pory korzystania przez administrację publiczną 

z form niewładczych jest łatwo zauważalna również w ramach funkcjonowania zakładów. 

Umowa cywilnoprawna stała się podstawą nawiązania stosunku zakładowego – niekiedy 

samoistną, w innych przypadkach zaś może uzupełniać podstawę administracyjnoprawną 

i tworzy w ten sposób dualistyczny model nawiązania stosunku zakładowego. Wyróżnić można 

umowy nazwane i nienazwane, obligatoryjne i fakultatywne. Treść tych umów jest co do zasady 

nienegocjowalna, co łącznie z przymusem (niekiedy „przymusem faktycznym”) ich zawarcia 

powoduje, iż stanowią one umowy adhezyjne. Istnienie kategorii zakładowych umów 

adhezyjnych jest kolejnym, praktycznym wymiarem władztwa zakładowego, które to pojęcie – 

jak widać – może być odnoszone również odnoszone do form (z pozoru) konsensualnych. 

 

Wskazanie, że zakłady usług publicznych są formą wykonywania zadań publicznych 

przez podmioty administrujące (w tym o rodowodzie nie-państwowym) pozwala na 

przeanalizowanie problematyki funkcjonowania zakładów z perspektywy zjawiska 

prywatyzacji zadań publicznych. To z kolei daje asumpt do wyróżnienia prywatnoprawnych 

zakładów usług publicznych, których cechą charakterystyczną będzie to, iż podmiot tworzący 

i prowadzący zakład nie wchodzi w skład struktury administracji publicznej. Zakłady takie 

częściej korzystają z cywilnoprawnych form działania administracji publicznej, a także 

w większym stopniu przewidują odpłatność za świadczone usługi zakładowe. Będą one rzecz 

jasna również wyposażone we władztwo zakładowe, stanowiące pochodną władztwa 

państwowego. 

 

Analizując problematykę funkcjonowania zakładów usług publicznych z perspektywy 

zjawiska cyfryzacji życia publicznego i administracji publicznej wyodrębnić można pojęcie „e-

zakładu”, tj. tych aspektów zarządzania zakładem lub świadczenia usług zakładowych, 

w których wykorzystywane są nowe technologie. Zauważalne jest to zarówno w dobrowolnych 

zakładach otwartych (czy też półotwartych), cechujących się względną autonomią 
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i realizujących zasadę decentralizacji, ale również w zakładach scentralizowanych zakładach 

zamkniętych, przymusowych. Praktycznym wymiarem tych tendencji jest chociażby 

zarządzanie obsługą studiów za pomocą systemu elektronicznego (USOS, APD), digitalizacja 

zbiorów bibliotecznych i muzealnych, tworzenie wirtualnych, interaktywnych muzeów, 

wykonywanie kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego. Tworzy to 

zupełnie nową, futurystyczną perspektywę badawczą, tj. jak „wpisać” w teorię prawa 

administracyjnego e-zakład funkcjonujący wyłącznie w przestrzeni wirtualnej. 

 

Pojęcia globalizacji, europeizacji, deterytorializacji administracji publicznej pozwalają 

również na wyróżnienie kwestii podmiotowego i przedmiotowego zakresu terytorialnego 

działalności zakładów usług publicznych. To z kolei daje możliwość wyróżnienia modelu 

zakładu usług publicznych z elementem międzynarodowym, tj. zakładów przewidujących 

umiędzynarodowienie aspektu podmiotowego – składu destynatariuszy lub organów 

zakładowych, a także a także zakłady umiędzynarodowione z perspektywy strukturalno-

organizacyjnej, tj. transgraniczne zakłady usług publicznych. Funkcjonowanie zakładów usług 

publicznych modyfikuje rozumienie stosunków zakładowych jako „szczególnych stosunków 

władczych”, ze względu na to, iż może nie dojść do zjawisk „nakładania się” porządków 

prawnych. Co więcej – „e-zakład” również może być traktowany jako transgraniczny zakład 

usług publicznych, co powoduje, iż ilość ogólnych porządków prawnych, w których będzie 

funkcjonował taki zakład, będzie nieograniczona. 

 

Z perspektywy zjawisk autonomii i decentralizacji wskazać należy, że w sytuacji, 

w której państwo zdecyduje się wykonywać określone zadania publiczne w formie zakładu, nie 

zapewniając jednocześnie jego względnej niezależności i samodzielności w ich realizacji, 

tj. pozostawiając element silnego uzależnienia w zakresie kompetencji osobowych, jak 

i związanych z kształtowaniem struktury zakładu, z organem administracji publicznej, mimo 

scedowania kompetencji nie mamy do czynienia z jednoczesną decentralizacją. Istnieją 

zakłady, gdzie element więzi organizacyjno-osobowych z podmiotem tworzącym zakład jest 

na tyle silny, iż nie sposób mówić o istnieniu decentralizacji (zakłady te są bezpośrednio 

prowadzone przez podmioty pozostające w hierarchicznym układzie scentralizowanym, 

np. zakłady poprawcze, zakłady karne, izby wytrzeźwień). Utworzenie zakładu usług 

publicznych nie zawsze będzie się wiązało jednocześnie z decentralizacją zadań z zakresu 

administracji publicznej. Jednakże rzecz jasna istnieją zakłady (przede wszystkim zakłady 
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usług publicznych typu korporacyjnego), które będą realizować zasadę decentralizacji, 

w skrajnej wersji wręcz autonomii.Analiza tego pojęcia z perspektywy historycznoprawnej 

i dogmatycznoprawnej pozwala na postawienie tezy, iż jego treść jest zmienna i mocno 

uwrażliwiona politycznie. Badania w tym zakresie pozwalają na wyodrębnienie modelu 

centralistycznego i decentralistycznego; funkcjonujące rozwiązania normatywne zawsze 

można umiejscowić na płaszczyźnie (osi) rozciągniętej między tymi modelami. 

 

Pozycja prawna destynatariuszy jest zróżnicowania w zależności od typu zakładu. 

Najszerszą możliwość wpływania na proces świadczenia usług zakładowych i kompetencję do 

współdecydowania w kwestiach organizacyjnych, a także najszerszy zakres uprawnień) będą 

mieli destynatariusze zakładów typu korporacyjnego, tj. zakładów dobrowolnych, otwartych 

lub też o ograniczonym zasięgu. W ich przypadku wpływ na tworzenie aktów zakładowych 

i funkcjonowanie zakładu jest zbliżony do korporacji prawa publicznego. Mianowicie – 

destynatariusze zakładów typu korporacyjnego mają wpływ na kształtowanie ram strukturalno-

organizacyjnych zakładu, użytkownicy zakładu posiadają kompetencję w zakresie wyboru 

organów zakładowych, mogą oni wchodzić w skład kolegialnych organów zakładowych, 

zdeterminowanie prawne sposobu świadczenia usług zakładowych jest mniejsze 

w przypadkach zakładów usług publicznych typu korporacyjnego, niż w przypadku 

klasycznych zakładów. Pozycja prawna destynatariuszy zakładów zamkniętych 

i przymusowych (np. zakładów karnych, szpitali zakaźnych), z perspektywy możliwości 

współuczestniczenia w procesie świadczenia usług przez zakład. W ich przypadku większa jest 

„intensywność” władztwa zakładowego, zakres praw i obowiązków jest regulowany przez 

organy zakładowe w największym stopniu, również możliwość stosowania policji zakładowej 

czy wręcz środków przymusu bezpośredniego jest nieporównywalnie większa, 

niż  w przypadku zakładów typu korporacyjnego. 

 

 Z perspektywy dorobku nauki administracji warto opisać instytucję zakładu przy 

pomocy pojęć prawnych układów sterowania oraz układu administracyjnego. Organy 

zakładowe „sterując” jego użytkownikami w celu osiągnięcia określonych celów (dla realizacji 

których zakład został utworzony) korzystają ze zróżnicowanych instrumentów sterowania: 

o charakterze administracyjnoprawnym (przede wszystkim przy użyciu władztwa 

zakładowego, „zawartego” w aktach zakładowych generalnych i indywidualnych), 

cywilnoprawnym (kategoria umów zakładowych) materialno–technicznym, jak i czynników 
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pozaprawnych (np. oddziaływania wychowawczego). Są to również formy realizacji władztwa 

zakładowego, co pozwala na postawienie ogólnej tezy, iż podstawowym instrumentem 

sterowania użytkownikami zakładu jest władztwo zakładowe, we wszystkich swoich 

wymiarach. Problematyka funkcjonowania zakładów usług publicznych może być analizowana 

z perspektywy układu nadzorczego, układu kierownictwa instytucjonalnego i układu 

kierownictwa funkcjonalnego, związanego z pojęciem koordynacji. Co do pojęcia układu 

administracyjnego – relacje zakładowe z perspektywy organów zakładowych są 

skonkretyzowanym (do określonego wycinka rzeczywistości) wymiarem wykonywania zadań 

publicznych z zakresu administracji świadczącej, jest to z pewnością „zjawisko kulturowe” 

w rozumieniu F. Longchampsa, z wykorzystaniem „stanowiska publicznego” – w aspekcie 

władztwa zakładowego, jak i czynników pozaprawnych – „przekonanie” społeczne 

o „przewadze” organów zakładowych może wynikać chociażby z relacji autorytetu na linii 

profesor-student. Relacja zakładowa, będąca podstawą funkcjonowania zakładu jako układu 

administracyjnego, będzie funkcją stosunków właściwości i celowości, kształtowanych przez 

czynniki wyznaczenia układu – zarówno koniecznościowe, jak i powinnościowe 

i dowolnościowe. Zakład usług publicznych będzie elementem spiętrzenia układów, 

powiązania ich w rozmaite stosunki różnego typu – nadrzędności i podrzędności (obustronna 

relacja między podmiotem tworzącym zakład i konkretnym zakładem, niezależnie od tego, czy 

jest to relacja w układzie scentralizowanym czy zdecentralizowanym) oraz równorzędności 

(„sieć” zakładów danego typu i wzajemne relacje między nimi). 

 

 Co do kwestii ewentualnej dopuszczalności wyodrębnienia atypowych zakładów usług 

publicznych – jest to ciekawa perspektywa badawcza, jednakże możliwość taką należy 

zanegować. Istnienie zakładu jest zdeterminowane przez jednoczesne wyodrębnienie przez 

państwo lub inny podmiot administrujący jednostki o określonej strukturze organizacyjnej, 

istnienie kategorii destynatariuszy, a także wyposażenie zakładu w możliwość nawiązywania 

specyficznych (mieszanych) stosunków z użytkownikami, opartych o instrument władztwa 

zakładowego lub co najmniej z funkcjonującym tymże władztwem w tle danego stosunku 

zakładowego. Modyfikacja którego z tych elementów – np. kwestii pozostawania przez zakład 

w układzie scentralizowanym bądź zdecentralizowanym, podstaw istnienia stosunku 

zakładowego, szczególnego statusu destynatariuszy, pozwalałaby na wyodrębnienie atypowych 

zakładów usług publicznych. Jednakże analiza dogmatycznoprawna i zauważenie 

występujących licznych rozbieżności i modyfikacji elementów determinujących 
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funkcjonowanie zakładu, brak zgodności doktryny co do wypracowania jednego pojęcia 

zakładu, skłania ku wnioskowi, iż nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie, co jest 

„klasycznym” zakładem, a co – w opozycji do tego wyodrębnienia – będzie już zakładem 

atypowym. Pojęcie zakładu jest zmienne, uzależnione od uwarunkowań społeczno-

gospodarczych i politycznych i ta zmienność, której elementem jest możliwość modyfikacji 

elementów determinujących istnienie zakładu, jest wpisana w definicję zakładu. Tak ogólne 

i pojemne rozumienie instytucji zakładu pozwala przedstawicielom nauki innych dziedzin 

prawa na spojrzenie na zakład usług publicznych z własnej perspektyw. Daje to możliwość 

uwzględnienia do tej pory niezauważanych wątków, dotyczących bardziej systemowego 

rozumienia istoty zakładu usług publicznych, z drugiej strony jednak może to prowadzić do 

wypaczenia rozumienia tej instytucji prawnej. Przykładem tego zjawiska jest występujący 

w nauce prawa pracy pogląd, zgodnie z którym zakład pracy (jako byt abstrakcyjny) jest 

zakładem administracyjnym. Teza ta jest nie do pogodzenia z ustaleniami doktryny prawa 

administracyjnego i powoduje nie do przezwyciężenia problemy teoretyczne. 

 

 Wąskie zakreślenie ram nadzoru judykacyjnego nad działalnością zakładową nie jest 

zgodne z konstytucyjnymi standardami i nie urzeczywistnia już oczekiwań destynatariuszy. 

Wprowadzenie kategorii umów zakładowych ma konsekwencje również z perspektywy 

nadzoru nad działalnością zakładową - nienależyte wykonywanie (lub też niewykonywanie) 

obowiązków umownych przez którąkolwiek ze stron umowy, będzie rodziło odpowiedzialność 

kontraktową na podstawie art. 471 k.c. Objęcie tej sfery działalności zakładu kognicją sądów 

powszechnych pozwala na polepszenie sytuacji prawnej jednostki będącej użytkownikiem 

zakładu, gdyż wprowadza dodatkową drogę ochrony praw, co ma zwłaszcza istotne znaczenie 

z perspektywy tego, że zdecydowana większość zakładowych umów ma charakter adhezyjny. 

Co do kontroli sądowoadministracyjnej - indywidualne akty zakładowe zewnętrzne zawsze 

będą podlegać kontroli sądowoadministracyjnej, gdyż odnoszą się one do istoty stosunku 

zakładowego – jego nawiązania, treści lub zakończenia. W przypadku aktów zakładowych 

sensu stricto (aktów stosunku zakładowego) zgodzić się należy, iż zbytnia ingerencja w sferę 

zależności zakładowej, byłaby sprzeczna z istotą zakładu. Jednakże przyjąć należy, że 

w ramach relacji zakładowej konstytucyjnie uwarunkowane jest domniemanie istnienia drogi 

sądowej, tj. możliwości poddania aktów zakładowych kontroli sądowej 

(sądowoadministracyjnej). Stanowisko to jest uzasadnione w świetle konstytucyjnych zasad 

demokratycznego państwa prawnego, legalizmu czy też prawa do sądu. Co do zasady każdy 



392 
 

akt zakładowy (w tym wewnątrzzakładowy) będzie poddany kontroli sądowoadministracyjnej, 

chyba że specyfika danego aktu lokuje go w obszarze władztwa zakładowego niepodlegającego 

takiej kontroli. Wystarczy nawet pośrednie powiązanie danego aktu zakładowego z kwestią 

(ewentualnego) przekształcenia lub rozwiązania stosunku zakładowego, aby móc poddać go 

kontroli sądowoadministracyjnej, chociażby tylko w zakresie należytego zachowania 

wewnątrzzakładowych procedur i nieprzekroczenia granic władztwa zakładowego, 

tj. nienaruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

 Zarysowane perspektywy rozważań naukowych, postawione hipotezy i tezy badawcze, 

pozwalają na nowe odczytanie instytucji zakładu z perspektywy realiów końca drugiej dekady 

XXI wieku. Istotą przeprowadzonych rozważań było podkreślenie, że znamiona pojęcia 

zakładu i ich rozumienie nie są dane raz na zawsze, w wyniku zmian społeczno-politycznych, 

normatywnych, optyka patrzenia na tę instytucję części ogólnej prawa administracyjnego może 

podlegać zmianom. Jak już było wskazywane – być może nie jest konieczne przeprowadzanie 

„przewrotu Kopernikańskiego” w opisywaniu instytucji zakładu, jednakże z pewnością 

ukształtowane przed kilkudziesięciu laty paradygmaty w tym zakresie wymagają redefinicji. 

Pojęcie to będzie ewoluować – wymusza to cyfryzacja administracji publicznej, rozwój 

administracji świadczącej (nowe jej formy), ekonomizacja administracji, prywatyzacja zadań 

publicznych. Zakres tych zmian jest niemożliwy do określenia z dzisiejszej perspektywy, 

jednak wypracowane w niniejszej rozprawie tezy pozwalają na uogólnienie i uabstrakcyjnienie 

dyskusji na temat problematyki zakładów. Postulaty te mogą mieć charakter zarówno de lege 

lata (np. „wpisanie” pojęcia władztwa zakładowego w realia konstytucyjne, traktowanie aktów 

zakładowych jako pozakonstytucyjnych źródeł prawa administracyjnego), de lege ferenda 

(rozszerzenie nadzoru judykacyjnego nad działalnością zakładową) jak i stanowią asumpt do 

dyskusji w ramach nauki prawa administracyjnego (np. mieszane ujęcie stosunku zakładowego, 

wprowadzenie pojęcia zakładu usług publicznych czy też e-zakładu). Powtórzyć należy 

postawioną we wstępie rozważań tezę doktrynalną - zasada antycypacji wymaga 

sformułowania w nauce reguł instytucji przydatnych również w przyszłości. Jest to dyrektywa, 

którą należy się kierować również w opisywaniu instytucji zakładu usług publicznych. 
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