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Misją jednostek samorządu terytorialnego jest realizacja zadań publicznych i  za-
spakajanie potrzeb społeczności lokalnych poprzez podejmowanie zróżnicowanych 
przedsięwzięć w  celu rozbudowy infrastruktury technicznej i  społecznej. Działania te 
realizowane są w  różnorodnych formułach prawnych, o wyborze których rozstrzygają 
bogate uwarunkowania normatywne, polityczne, ekonomiczne, finansowe oraz lokalne 
tradycje. Skala zadań, adekwatna do społecznych potrzeb i oczekiwań, wymaga kreowa-
nia i poszukiwania nowych rozwiązań zarówno w sferze legislacji, jak i praktyki. Coraz 
bardziej  złożony jest także system finansowania przygotowywanych przez samorząd 
terytorialny zadań, projektów czy też programów. System ten zakłada przepływy finan-
sowe w  sektorze publicznym, w  szczególności między podmiotami samorządowymi 
a  administracją rządową, a  ponadto  – angażowanie kapitałów prywatnych, w  oparciu 
o ustalone reguły współpracy sektora publicznego i komercyjnego. 

Przez ostatnie lata w zakresie organizowania sposobu wykonywania oraz finansowania 
zadań publicznych nastąpiły bardzo istotne przekształcenia, związane nie tylko z  ab-
sorpcją środków z budżetu UE, ale także z coraz intensywniejszą skalą współpracy pod-
miotów publicznych z organizacjami pozarządowymi, jak również – chociaż w znacząco 
mniejszym stopniu – z przedsiębiorcami. Podstawą większości z tych form aktywności 
są umowy zawierane przez jednostki samorządowe z  innymi podmiotami, przy czym 
umowy te mają różny charakter, łącząc w sobie często elementy cywilnoprawne i admi-
nistracyjnoprawne. Umowy te określają wzajemne prawa i  obowiązki stron związane 
z danym sposobem realizacji zadania publicznego, przy czym ich treść w większym lub 
mniejszym stopniu kształtowana jest przez wyznaczniki zawarte w  powszechnie obo-
wiązujących normach prawnych. 

Książka stanowi przewodnik pokazujący możliwości i szanse korzystania z określonych 
instrumentów, pozwalających efektywniej wykorzystywać własne zasoby, przy zaanga-
żowaniu także innych podmiotów czy też zewnętrznych źródeł finansowania projekto-
wanych przedsięwzięć. Istotną przewagą omawianej propozycji jest oparcie prezentacji 
tematów na wzorach umów, które stanowią podstawę do omówienia funkcjonujących 
rozwiązań, problemów i  prawnych dylematów związanych z  określoną instytucją lub 
formułą realizacji zadań publicznych. Komentarz, wyjaśnienia do wzorów oraz wzory 



VI

Wstęp

umów pozwalają usytuować dane zagadnienie w kontekście własnych potrzeb i wątpli-
wości. Książka nie jest kolejną próbą przedstawienia obowiązującego stanu prawnego, 
ale praktycznym instrumentem łączącym teorię z  praktyką, wskazującym na możliwe 
sposoby ułożenia określonych stosunków prawnych, z  odesłaniem do niezbędnego 
komentarza, w sytuacji konieczności wyjaśnienia danych rozwiązań czy też pokazania 
ewentualnych alternatyw oraz konsekwencji takiego lub innego wyboru. 

W części obejmującej umowy dotyczące powierzania wykonywania zadań publicznych 
zamieszczono wzory umów odnoszące się do: partnerstwa publiczno-prywatnego, kon-
cesji na roboty budowlane lub usługi, zlecania zadań publicznych na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz wykonania inicjatywy lokalnej. Wszystkie te formuły stanowią 
atrakcyjną alternatywę wykonywania zadań, zakładającą współpracę podmiotów pu-
blicznych z jednostkami spoza sektora finansów publicznych. Powyższe umowy uzupeł-
nia katalog umów w sprawie udzielania zamówień publicznych, który – obok opisania 
zasadniczych cech zamówienia publicznego – będzie pomocny w zakresie zamówień na 
przedmioty zamówienia o daleko idącej specyfice (umowy w sprawie: obsługi bankowej 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego, świadczenia usług pomocy prawnej, utyli-
zacji odpadów niebezpiecznych, usług konserwacji i utrzymania systemów alarmowych 
oraz przeciwpożarowych, usługi przewozu, usługi mycia pojazdów).

Zasady i formy organizacyjne wykonywania zadań publicznych określają, w  szczegól-
ności, przepisy prawa materialnego administracyjnego, dając często różne możliwości 
ich realizacji. Ujęte w książce wzory umów obrazują wspomniane alternatywne sposoby 
działania jednostek samorządowych w odniesieniu do zadań z zakresu ochrony środowi-
ska (umowa dotycząca usuwania azbestu i finansowania przedsięwzięć w tym obszarze), 
kultury i dziedzictwa narodowego (umowa w sprawie przekazania jednostce samorządu 
terytorialnego instytucji kultury, umowa w sprawie powierzenia zarządzania instytucją 
kultury), oświaty (umowa w sprawie przekazania prowadzenia szkoły publicznej), po-
mocy społecznej (umowa dotycząca umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej). 

Niezależnie od udziału innych podmiotów w realizacji zdań publicznych (np. w formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego czy koncesji na roboty budowlane lub usługi), jed-
nostki samorządowe muszą zgromadzić odpowiednie zasoby finansowe, aby zapewnić 
zaspokojenie potrzeb lokalnych społeczności w bardzo szerokim zakresie. Istotnym źró-
dłem wspomagającym te zasoby, chociaż w ostatnim czasie budzącym emocje z uwagi na 
poziom długu publicznego, są instrumenty dłużne. Dlatego też w książce zamieszczono 
najważniejsze umowy kreujące dług jednostek samorządu terytorialnego (umowa kre-
dytu; umowa przygotowania, przeprowadzenia i  obsługi emisji obligacji) oraz umowę 
mającą znaczenie dla wskaźnika zadłużenia limitującego dług (umowa poręczenia). 

Pozostając w obszarze zagadnień finansowania zadań publicznych wskazać należy także 
na grupę umów dotyczących przepływów finansowych w ramach sektora finansów pu-
blicznych, związanych ze zlecaniem jednostkom samorządowym zadań z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz z przekazywaniem dotacji celowych z budżetu państwa tytułem 
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dofinansowania zadań własnych tych jednostek. Ponadto, szczególną formułą przeka-
zywania środków pieniężnych jest pomoc finansowa między jednostkami samorządu 
terytorialnego, w  sprawie której wzór umowy znalazł się również w  przedmiotowym 
opracowaniu. 

Książka opisuje również umowę partnerską w  projekcie współfinansowanym ze środ-
ków europejskich, mając na względzie coraz szersze zainteresowanie taką współpracą 
jednostek samorządowych i  innych podmiotów pozyskujących środki finansowe w ra-
mach aktualnych programów operacyjnych finansowanych ze środków zagranicznych. 
Dodatkowo zawiera umowę leasingu, która pozwala na pozyskanie określonych dóbr 
bez jednorazowego angażowania środków oraz umowę pożyczki.

Z uwagi na swój charakter książka przeznaczona jest dla osób zarządzających jednost-
kami samorządu terytorialnego, które to osoby kształtują strategię rozwoju podmiotów 
samorządowych, decydując się na wybór określonych formuł wykonywania zadań 
publicznych (np. własna aktywność poprzez udzielanie zamówień publicznych, zlecanie 
zadań organizacjom pozarządowym, współpraca z przedsiębiorcami w formule partner-
stwa publiczno-prywatnego), jak również dla osób organizujących określone działania 
i  przedsięwzięcia oraz przygotowujących propozycje konkretnych rozwiązań, m.in. 
w  zakresie treści umów decydujących o  rozkładzie wzajemnych zobowiązań, ryzyk, 
uprawnień. 

Wybór określonych instrumentów, instytucji czy też formuł działania poprzedzony musi 
zostać analizą ich efektywności i przydatności w warunkach danej jednostki samorzą-
dowej. Naczelnymi zasadami wpisanymi w  system finansów publicznych są bowiem 
zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru 
metod i  środków służących osiągnięciu założonych celów. Analizy powyższe muszą 
zostać uwzględnione w procesach zarządzania ryzykiem, stanowiących jeden z istotnych 
elementów sytemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, na 
które to zagadnienia zwrócono także uwagę w omawianej książce. 
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