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Sprawozdanie z VIII Dorocznej Konferencji Stowarzyszenia
Edukacji Administracji Publicznej po�wiêconej

�Umowom w administracji�
W dniach od 27 do 29 maja 2007 r. na Uniwersytecie Wroc³awskim

odby³a siê konferencja po�wiêcona �Umowom w administracji�, zorga-
nizowana przez Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej (SEAP),
Dolno�l¹sk¹ Wy¿sz¹ Szko³ê S³u¿b Publicznych �ASESOR� we Wroc³a-
wiu oraz Uniwersytet Wroc³awski, natomiast patronat honorowy nad
konferencj¹ obj¹³ Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolno�l¹skiego.

Na wstêpie warto wspomnieæ, ¿e SEAP powsta³o w 1998 r. jako
inicjatywa rektorów wy¿szych uczelni kszta³c¹cych na kierunku admi-
nistracji publicznej oraz profesorów, specjalistów w tej dziedzinie, zain-
teresowanych problematyk¹ podnoszenia jako�ci kszta³cenia w zakresie
administracji publicznej.

Konferencja mia³a na celu pog³êbienie wiedzy na temat umowy jako
formy dzia³ania administracji publicznej, jak równie¿ usystematyzowanie
zagadnieñ zwi¹zanych ze znanym podzia³em umów kwalifikowanych na
umowy cywilnoprawne oraz umowy administracyjnoprawne, zwane tak¿e
umowami publicznoprawnymi.

Omawiana konferencja mia³a charakter krajowy. Wyst¹pienia go�ci
obok obrad plenarnych podzielono na cztery grupy tematyczne: partner-
stwo publiczno-prywatne, nieruchomo�ci i zamówienia publiczne, pro-
cedura oraz dziedziny umów.

Konferencjê otworzyli i przywitali zaproszonych go�ci prof. dr hab.
Barbara Kudrycka � Prezes Zarz¹du Stowarzyszenia Edukacji Administra-
cji Publicznej i Rektor Wy¿szej Szko³y Administracji Publicznej im. S. Sta-
szica w Bia³ymstoku, prof. dr hab. Ludmi³a Dziewiêcka-Bokun � Rektor
Dolno�l¹skiej Wy¿szej Szko³y S³u¿b Publicznych �ASESOR� we Wroc³a-
wiu oraz prof. dr hab. Jan Boæ � Dyrektor Instytutu Nauk Administra-
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cyjnych Wydzia³u Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wro-
c³awskiego, a tak¿e przedstawiciele Uniwersytetu Wroc³awskiego i w³adz
samorz¹dowych.

Jako pierwsza swój referat wyg³osi³a prof. dr hab. Barbara Jaworska-
Dêbska, która omówi³a problematykê umowy we wspó³czesnej admini-
stracji. W swojej wypowiedzi prof. B. Jaworska-Dêbska przybli¿y³a
s³uchaczom przes³anki rozwoju dwustronnych form dzia³ania administra-
cji. Wskaza³a na nowy uk³ad podmiotowy w administracji publicznej,
który ukszta³towa³ siê w wyniku reform administracji i procesu decen-
tralizacji, jak równie¿ na zmianê modelu stosunków wzajemnych pomiê-
dzy administracj¹ publiczn¹ a jednostk¹ oraz rosn¹c¹ atrakcyjno�ci¹
podmiotów niepublicznych dla administracji publicznej. Prelegentka uzna-
³a za konieczne budowê teorii dwustronnych form dzia³ania administracji
na gruncie prawa administracyjnego. Jednocze�nie podkre�li³a potrzebê
uznania w�ród przedmiotowych form nie tylko form �czystych�, o wy-
³¹cznie cywilnoprawnym czy publicznoprawnym charakterze, ale tak¿e
form mieszanych, z elementami cywilnoprawnego oraz administracyjno-
prawnego regulowania stosunków miêdzy podmiotami. Ponadto prof.
B. Jaworska-Dêbska wysunê³a propozycjê ujmowania umów i porozu-
mieñ w administracji jako wspólnej kategorii okre�lanej mianem �umowy
administracyjnej�. Prelegentka ponadto uzna³a za konieczne ustalenie
niezbêdnych standardów ochrony interesów podmiotów publicznych
i prywatnych, bêd¹cych stronami umowy.

Kolejny wyk³ad wyg³osi³ dr Micha³ Mo¿d¿eñ-Marcinkowski. Porusza-
j¹c wybrane zagadnienia z funkcjonowania umowy w administracji
publicznej, autor okre�li³ umowê jako element pog³êbiania zwi¹zku prawa
administracyjnego i prawa cywilnego. Zdaniem prelegenta tematykê umów
w administracji publicznej nale¿y osadziæ w szerszym dyskursie, w którym
bada siê relacje prawa cywilnego i administracyjnego. Takie ujêcie pro-
blemu jest szczególnie wa¿ne z punktu widzenia zainteresowanych od-
powiedzi¹ na pytanie, czy norma cywilnoprawna mo¿e spe³niaæ rolê
regulacyjn¹, specyficzn¹ dla normy administracyjnoprawnej. W opinii
dr. M. Mo¿d¿eñ-Marcinkowskiego trudnym, na gruncie obecnego usta-
wodawstwa, wydaje siê zadanie stworzenia jednolicie akceptowanej kla-
syfikacji umów w administracji publicznej. Za kontrowersyjne, jego zda-
niem, nale¿y uznaæ pogl¹dy, które w³¹czaj¹ umowê administracyjnoprawn¹
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do grupy umów publicznoprawnych. Autor podkre�li³, ¿e umowa taka
w swych skutkach mia³aby byæ zbli¿ona do stosunku administracyjno-
prawnego lub wprost go zastêpowaæ. Natomiast z punktu widzenia tradycji
polskiej nauki administracyjnej, a tak¿e przejrzysto�ci rozwi¹zañ praw-
nych, wydaje siê, ¿e umowa administracyjnoprawna powinna byæ ujmo-
wana jako nowy typ wynegocjowanego stosunku administracyjnopraw-
nego, a w zwi¹zku z tym powinna podlegaæ w zasadniczej czê�ci regulacjom
prawa administracyjnego, a nie prawa cywilnego.

Kolejny, zas³uguj¹cy � moim zdaniem � na uwagê wyk³ad wyg³osi³a
dr Agnieszka Kubiak, która omówi³a perspektywy rozwoju form konsen-
sualnych w polskim prawie administracyjnym. Zdaniem autorki, w obrêbie
wyszczególnianych obecnie kierunków przemian w prawie administra-
cyjnym, wyró¿niæ mo¿na pewien trend, który zmierza do uzupe³nienia
klasycznych formu³ procedowania w sprawach administracyjnych for-
mami konsensualnymi. Obecne systemy prawne najczê�ciej traktuj¹ umowê
administracyjn¹ jako alternatywê dla w³adczych form dzia³ania admini-
stracji. Natomiast odmienna metoda regulacji form konsensualnych cha-
rakteryzuje, jak podkre�li³a autorka, polski system prawny, gdzie w sto-
sunkach miêdzy obywatelem i administracj¹ przewa¿a umowa prawa
cywilnego. W takim kontek�cie prelegentka postawi³a pytanie o przyczy-
ny i zasadno�æ przyjêtego kierunku dzia³añ legislatywy oraz perspektyw
ujêcia i warunki rozwoju form konsensualnych w ramach polskiego prawa
administracyjnego. Autorka przypomnia³a, ¿e umowa administracyjna
w systemach prawnych innych pañstw okaza³a siê dogodn¹ form¹ re-
alizacji zadañ publicznych, dlatego te¿ nale¿y rozwa¿yæ, zdaniem dr
A. Kubiak, w jakim zakresie takie do�wiadczenia mog³yby byæ inspiracj¹
dla rodzinnego ustawodawcy, mimo ró¿nic kulturowych. W polskim prawie
takim formom nie nadano dot¹d kszta³tu odpowiadaj¹cego europejskim
tendencjom do konstruowania samodzielnych form procesowych jako
alternatywnych sposobów za³atwiania sprawy administracyjnej. Tenden-
cjom tym nie odpowiada równie¿ unormowana w kodeksie postêpowania
administracyjnego ugoda administracyjna. Tymczasem cywilistyczna
metoda regulacji umów z administracj¹ rodzi pytanie, czy regulacja sto-
sunków prawnych miêdzy administracj¹ i obywatelami w formie umowy
cywilnej rzeczywi�cie zapewnia równo�æ jej stron. Zdaniem prelegentki,
niezale¿nie od rodzaju umowy, w wielu przypadkach nie da siê wyeli-



171

£ukasz �widerek, Sprawozdanie z VIII Dorocznej Konferencji Stowarzyszenia...

minowaæ elementu przewagi podmiotu prawa publicznego nad jego
kontrahentem, a zatem element w³adztwa faktycznego, który istnieje
w stosunkach miêdzy podmiotem publicznym a obywatelem, powinien
byæ respektowany przy wyborze metody regulacji umów administracyj-
nych. Wobec tego wart rozwa¿enia wydaje siê postulat ujêcia form kon-
sensualnych w ramy procedury administracyjnej. Z uwagi na brak ro-
dzinnych wzorców, dr A. Kubiak dokona³a analizy zastosowania umowy
administracyjnej na przyk³adzie Republiki Federalnej Niemiec, gdzie funk-
cjonuje ona w praktyce od niemal 100 lat. Ramy prawne tej konstrukcji
nada³a uchwalona w 1976 r. federalna ustawa o postêpowaniu admini-
stracyjnym (VwVfG), która dopuszcza umowy administracyjne, zawie-
rane przez organ nawet zamiast wydania aktu administracyjnego. Ustawa
ta reguluje ponadto dwa typy umów nazwanych: ugodê oraz umowê
wymiany. Celem pierwszej jest polubowne za³atwienie sprawy w drodze
wzajemnych ustêpstw, gdy regulacja stosunku prawnego przez akt
administracyjny nie jest mo¿liwa bez znacznych trudno�ci w dokonaniu
ustaleñ stanu faktycznego lub prawnego sprawy. Natomiast w drodze
umowy wymiany jednostka i organ administracji mog¹ zobowi¹zaæ siê
do wzajemnych �wiadczeñ, które, po pierwsze, zostan¹ w tej umowie
uzgodnione oraz, po drugie, s¹ zwi¹zane z wype³nianiem zadañ publicz-
nych administracji. Wymienione warunki dopuszczalno�ci tej umowy maj¹
na celu z jednej strony przeciwdzia³aæ niebezpieczeñstwu wyzbywania siê
w³adztwa przez organy administracji, z drugiej za� chroniæ s³absz¹ stronê
kontraktu przed ¿¹daniami od niej nadmiernych i nieuzasadnionych re-
zultatów umowy.

Zdaniem dr A. Kubiak, dorobek normatywny systemu niemieckiego
w zakresie form konsensualnych w dzia³aniach administracji powinien
byæ inspiracj¹ dla systemów, w których procesowa konstrukcja umowy
administracyjnej nie zdo³a³a siê dot¹d wykszta³ciæ. Do przedstawionych
rozwi¹zañ z prawa niemieckiego nawi¹zuje, opracowany przez Zespó³ ds.
Opracowywania Przepisów Ogólnych Prawa Administracyjnego dzia³a-
j¹cy przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, projekt ustawy � Przepisy
ogólne prawa administracyjnego, w czê�ci dotycz¹cej umów administra-
cyjnych.

Ciekawy referat, zatytu³owany �Partnerstwo publiczno-prywatne jako
wyraz kontraktualizacji administracji publicznej� wyg³osi³a dr Anna Piszcz.
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Na wstêpie zwróci³a ona uwagê, ¿e wzrost zastosowania przez podmioty
administracji publicznej formy dzia³ania, jak¹ jest umowa, okre�la siê
w pi�miennictwie prawniczym mianem kontraktualizacji, konsensualiza-
cji, prywatyzacji czy te¿ konwencjonalizacji administracji publicznej, przy
za³o¿eniu, ¿e umowne formy dzia³ania administracji obejmuj¹ zarówno
umowy cywilnoprawne, jak i umowy prawa publicznego (w tym umowy
administracyjne), które nie podlegaj¹ porz¹dkowi prawa prywatnego.
Poprzez uregulowanie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym
w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
polski ustawodawca ustanowi³ odrêbny typ umowy nazwanej. Zdaniem
prelegentki, konfiguracja stron umowy o partnerstwie publiczno-prywat-
nym rodzi pytanie o realizacjê zasady swobody umów. Autorka podkre-
�li³a, ¿e �odchylenia� od zasady swobody umów mo¿na dopatrzeæ siê
m.in. w regulacji art. 14 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
dotycz¹cym obowi¹zku stosowania przepisów prawa zamówieñ publicz-
nych do wyboru partnera prywatnego i umów o partnerstwie publiczno-
prywatnym. Prelegentka zaznaczy³a, ¿e przedmiotem umowy o partner-
stwie publiczno-prywatnym jest realizacja przez partnera prywatnego
przedsiêwziêcia za wynagrodzeniem na rzecz podmiotu publicznego, przy
czym partnerstwo publiczno-prywatne s³u¿yæ ma realizacji zadania pu-
blicznego. Mo¿e to prowadziæ do wniosku, ¿e umowa o partnerstwie
publiczno-prywatnym ma bezpo�redni zwi¹zek z wykonywaniem przez
organy administracji publicznej ich podstawowych zadañ. W zwi¹zku
z powy¿szym autorka postawi³a pytanie, czy zatem umow¹ o partner-
stwie publiczno-prywatnym dokonuje siê przekazania partnerowi prywat-
nemu zadañ publicznych wraz z prawem wykonywania kompetencji do
stosowania w³adczych form dzia³ania. Podmiot publiczny mo¿e umow¹
o partnerstwie publiczno-prywatnym przekazaæ partnerowi prywatnemu
prawo wykonywania kompetencji do stosowania w³adczych form dzia-
³ania, je�li istnieje ku temu wyra�na podstawa prawna. Wówczas umowa
o partnerstwie publiczno-prywatnym mog³aby bezpo�rednio wywo³ywaæ
skutki w sferze prawa administracyjnego, co zbli¿a³oby j¹ do wyodrêb-
nionej w doktrynie kategorii umów administracyjnych. Dr A. Piszcz
wskaza³a, ¿e co do zasady umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym
jest umow¹ cywilnoprawn¹. Partnerowi prywatnemu w ¿adnym przy-
padku nie gro¿¹ sankcje o charakterze administracyjnym. Umowa o part-
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nerstwie publiczno-prywatnym, co zaakcentowa³a autorka, wystêpuje jako
forma dzia³ania administracji publicznej w pe³ni samodzielna, gdy¿ nie jest
zwi¹zana z aktem administracyjnym, który stanowi³by podstawê jej
zawarcia, nie jest uwarunkowana wcze�niejszym wydaniem decyzji
administracyjnej, rozwijanej nastêpnie przez tê umowê. Z drugiej strony,
podmiot publiczny w ¿aden sposób nie zatwierdza aktem administracyj-
nym zawartej umowy.

Dr Marta Rêkawek-Pachwicewicz oraz dr Ma³gorzata Wenclik przed-
stawi³y opracowanie pt.: �Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób
realizacji zadañ publicznych w uk³adzie trójsektorowym�, które by³o prób¹
prze�ledzenia mo¿liwo�ci wykonywania zadañ administracji publicznej na
podstawie umów partnerskich, anga¿uj¹cych podmioty spoza sfery
administracji publicznej, reprezentuj¹ce sektor prywatny i organizacje
pozarz¹dowe. Zdaniem autorek, trójsektorowy uk³ad stosunków spo³ecz-
nych charakteryzuj¹cy nowoczesne zarz¹dzanie pañstwem ³¹czyæ powin-
no przede wszystkim partnerstwo w szerokim znaczeniu, którego obszar
nale¿y okre�liæ na bazie definicji przyjêtej przez Komisjê Europejsk¹:
�Partnerstwo publiczno-prywatne jest form¹ wspó³pracy pomiêdzy sek-
torem publicznym i prywatnym w celu realizacji projektu lub realizacji
us³ug tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny.� Na zasadê tê
wskazuje równie¿ art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
³alno�ci po¿ytku publicznego i o wolontariacie obok zasady pomocniczo-
�ci, suwerenno�ci stron, efektywno�ci, uczciwej konkurencji i jawno�ci
oraz ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Prelegentki pozytywnie oceni³y fakt, ¿e zgodnie z cywiln¹ zasad¹ kszta³-
towania swobody umów stworzona zosta³a mo¿liwo�æ samodzielnego
kszta³towania tre�ci umowy, przy ustawowym okre�leniu minimalnych
wymagañ dla tego typu kontraktów. Autorki, podobnie jednak jak dr
A. Piszcz, wskazuj¹ na �przesuniêcie� partnerstwa w stronê podmiotu
publicznego, postuluj¹c jednocze�nie zmiany.

Szczególnym zainteresowaniem s³uchaczy cieszy³ siê referat dr. Henryka
Gawroñskiego, po�wiêcony zakresowi regulacji umownych w partner-
stwie publiczno-prywatnym. Przedmiotem referatu by³o okre�lenie pozy-
cji prawnej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, zakresu pod-
miotowego i przedmiotowego tej umowy, a tak¿e analiza powi¹zania umów
o partnerstwie publiczno-prywatnym z systemem zamówieñ publicznych.
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Dr H. Gawroñski zaznaczy³, ¿e w istocie partnerstwo publiczno-prywatne
jest szczególnym przypadkiem zamówienia publicznego. Instytucja ta zosta³a
powo³ana w celu realizacji niepowtarzalnych zamówieñ, wymagaj¹cych
zaanga¿owania znacznego kapita³u ze strony partnera prywatnego, który
w zamian otrzymuje mo¿liwo�æ osi¹gania po¿ytków ze �wiadczenia us³ug
lub dostaw o zazwyczaj monopolistycznym charakterze. Obie instytucje
s¹ jednak¿e ze sob¹ powi¹zane, przyk³adowo do wyboru partnera pry-
watnego, w zakresie nieuregulowanym w ustawie o partnerstwie publicz-
no-prywatnym, partner publiczny zobowi¹zany jest stosowaæ odpowied-
nio przepisy dotycz¹ce zamówieñ publicznych. Jak zauwa¿y³ prelegent
w partnerstwie publiczno-prywatnym najkorzystniejsza jest oferta, która
przedstawia najbardziej zadowalaj¹cy bilans wynagrodzenia i innych
kryteriów, w tym podzia³ zadañ i ryzyka pomiêdzy partnerów, terminy
i wysoko�æ przewidywanych p³atno�ci z tytu³u zap³aty sumy pieniê¿nej
lub innych �wiadczeñ podmiotu publicznego. Podsumowuj¹c swoj¹
wypowied� dr H. Gawroñski stwierdzi³, ¿e poprawnie skonstruowany
i opisany projekt zawiera mechanizmy samoregulacji, które gwarantuj¹
miêdzy innymi rachunek ekonomiczny, spo³eczn¹ ocenê oddzia³ywania
projektu na potrzeby spo³eczne czy te¿ kontrolê w³adzy publicznej. Zdaniem
autora partnerstwo publiczno-prywatne nale¿y postrzegaæ jako technikê
monta¿u finansowego konkretnego projektu, a nie jako transfer w³asno�ci
publicznej do sektora prywatnego. Przedmiotem umowy mo¿e byæ bowiem
nastêpstwo przedsiêwziêæ: �zainwestuj, wybuduj, utrzymaj, eksploatuj�,
ale mo¿e te¿ obejmowaæ tylko �wiadczenie us³ug za wynagrodzeniem albo
dzia³anie na rzecz rozwoju w postaci np. organizacji parków technolo-
gicznych, gdzie wynagrodzeniem nie bêdzie zap³ata sumy pieniê¿nej,
a mo¿liwo�æ poszerzenia zakresu dzia³alno�ci, obrotów firmy i tym sa-
mym jej dochodowo�ci jako partnera prywatnego. Analiza ryzyka projektu
partnerstwa publiczno-prywatnego powinna obejmowaæ identyfikacjê
ka¿dego ryzyka, stopieñ prawdopodobieñstwa jego wyst¹pienia oraz podzia³
na strony umowy. Ryzyko o charakterze ekonomicznym winno obci¹¿aæ
partnera prywatnego, za� ryzyko polityczne, prawne i spo³eczne � part-
nera publicznego. Istotnym, wed³ug autora, jest prawid³owe zabezpiecze-
nie na wypadek konfliktów pomiêdzy stronami. Gwarancj¹ prawa w³a-
sno�ci wnoszonych do przedsiêwziêcia aktywów mo¿e byæ zapis
wskazuj¹cy, ¿e np. prawo w³asno�ci gruntu zostanie przeniesione na spó³kê
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z udzia³em podmiotu prywatnego po wybudowaniu, oddaniu do u¿ytku
i rozpoczêciu �wiadczenia okre�lonych us³ug. Ustawa o partnerstwie
publiczno-prywatnym, jak zaznaczy³ prelegent, zbudowana jest na zasa-
dzie neutralno�ci podatkowej, tzn. zwolniona z podatków jest zarówno
sama umowa, jak i fakt wnoszenia wk³adów do tworzenia w tym celu
spó³ek. Jednocze�nie monta¿ finansowy przedsiêwziêcia pozostaje neu-
tralny wobec ograniczeñ pomocy publicznej przedsiêbiorstwom prywat-
nym.

Prof. dr hab. Helena Kisilowska oraz dr Cezary Wo�niak omówili
problematykê umowy cywilnoprawnej jako formy dzia³ania administracji
w �wietle zasad obrotu nieruchomo�ciami Skarbu Pañstwa i jednostek
samorz¹du terytorialnego. Przedmiotem rozwa¿añ autorów by³a analiza
zagadnieñ czynno�ci prawnych dokonywanych z udzia³em organów
administracji publicznej w ramach gospodarki nieruchomo�ciami. Autorzy
podkre�lili, ¿e zgodnie z art. 13 ustawy o gospodarce nieruchomo�ciami,
nieruchomo�ci stanowi¹ce w³asno�æ Skarbu Pañstwa oraz jednostek
samorz¹du terytorialnego mog¹ byæ przedmiotami obrotu, w szczegól-
no�ci przedmiotem sprzeda¿y, zamiany, darowizny, zrzeczenia siê, odda-
nia w u¿ytkowanie wieczyste, obci¹¿enia ograniczonymi prawami rze-
czowymi, wk³adu niepieniê¿nego (aportu) wnoszonego do spó³ek, oddania
w najem, dzier¿awê lub u¿yczenie, oddania w trwa³y zarz¹d, wyposa¿enia
tworzonych przedsiêbiorstw pañstwowych oraz jako maj¹tek tworzo-
nych fundacji. W sprawie prawnych form dzia³ania administracji w po-
danych sprawach prelegenci zaznaczyli, ¿e ustawa zawiera rozwi¹zania
prawne nie tylko ze sfery prawa cywilnego, ale równie¿ i prawa admi-
nistracyjnego. W zwi¹zku z powy¿szym postawione zosta³o pytanie: jaki
jest obecnie charakter prawny czynno�ci podejmowanych w zakresie
gospodarowania nieruchomo�ciami, czy s¹ to czynno�ci prawa admini-
stracyjnego, czy te¿ s¹ to czynno�ci cywilnoprawne. Autorzy rozpoczêli
analizê tego zagadnienia od wskazania podstawowego obowi¹zku orga-
nów administracji publicznej, jakim jest d¹¿enie do realizacji za³o¿eñ
dotycz¹cych funkcjonowania pañstwa. Organ administracyjny jest zatem
uprawniony i zobowi¹zany do realizacji interesu ogólnego nawet z na-
ruszeniem sfery prawnej konkretnego podmiotu lub grupy podmiotów.
Na gruncie tak zarysowanego problemu wy³oni³o siê kolejne pytanie, czy
organy administracji publicznej mog¹ w obrocie nieruchomo�ci � powo-
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³uj¹c siê na interes publiczny � w³adczo wkraczaæ w sferê obrotu nie-
ruchomo�ciami. Autorzy zaznaczaj¹, ¿e w chwili obecnej nie ma takiego
interesu prawnego, który uzasadnia³by w³adcze wkroczenie przez organ
administracyjny w zakres obrotu prawami do nieruchomo�ci. Oznacza
to, ¿e czynno�ci zaliczone do obrotu nieruchomo�ciami nale¿y zaliczyæ
do sfery prywatnoprawnej. Teza ta poci¹ga za sob¹ szereg istotnych
skutków. Po pierwsze, ciê¿ar rozwa¿añ jest przeniesiony ze sfery prawa
administracyjnego na p³aszczyznê stosunków cywilnoprawnych, po drugie,
w prawie cywilnym jedn¹ z fundamentalnych zasad jest regu³a równo�ci
stron czynno�ci prawnej. Oznacza to, ¿e organy administracyjne w sferze
obrotu prawami do nieruchomo�ci wystêpuj¹ na takich samych prawach
jak i inne podmioty, a w zwi¹zku z tym, ¿e reprezentuj¹ interes ogólny,
nie przys³uguj¹ im szczególne przywileje. Przeprowadzona przez prele-
gentów analiza doprowadzi³a do wniosku, ¿e funkcjonowanie organów
administracyjnych w zakresie obrotu nieruchomo�ciami nale¿y rozpatry-
waæ w sferze cywilnoprawnej. Organy administracyjne nie wystêpuj¹
jako reprezentanci pañstwa, ale jako podmioty stosunków cywilnopraw-
nych � jako podmioty wykonuj¹ce funkcje w³a�ciciela. Podejmowane przez
nie czynno�ci nie maj¹ zatem charakteru w³adczego, charakterystycznego
dla czynno�ci administracyjnoprawnych.

Inna uczestniczka konferencji, dr Agnieszka Korzeniowska-Polak,
przedstawi³a referat dotycz¹cy umowy u¿ytkowania wieczystego nieru-
chomo�ci gruntowych w dzia³alno�ci organów administracji publicznej.
Referentka wskaza³a na u¿ytkowanie wieczyste jako prawo sui generis
usytuowane pomiêdzy prawem w³asno�ci, a prawami rzeczowymi ogra-
niczonymi. Jej zdaniem jest to bezspornie instytucja prawa cywilnego.
Co do zasady bowiem ustanowienie i znoszenie u¿ytkowania wieczystego
oraz kszta³towanie elementów tre�ci stosunku prawnego tego u¿ytkowa-
nia nastêpuje cywilnoprawnymi o�wiadczeniami woli oraz czynno�ciami
cywilnoprawnymi w³a�ciciela i u¿ytkowania wieczystego. Chocia¿ usta-
wodawca, jak podkre�li³a autorka, dopu�ci³ wyj¹tki na rzecz drogi ad-
ministracyjnej (np. decyzja o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczy-
stego osoby fizycznej w prawo w³asno�ci), to jednak do wyj¹tków tych
nie nale¿y na przyk³ad postêpowanie dotycz¹ce aktualizacji op³aty rocznej.
Aktualizacje okre�lono jako wypowiedzenie dotycz¹ce wysoko�ci op³aty
rocznej i jednocze�nie ofertê przyjêcia nowej wysoko�ci. A zatem, mimo
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cywilnoprawnego charakteru aktualizacji op³aty rocznej z tytu³u u¿ytko-
wania wieczystego, ustawodawca okre�li³ szczególny tryb weryfikacji
o�wiadczeñ woli organu reprezentuj¹cego w³a�ciciela nieruchomo�ci
i wskaza³ jako organy w³a�ciwe do przeprowadzenia tej weryfikacji sa-
morz¹dowe kolegia odwo³awcze. Pe³ni¹ one rolê organu wy¿szego stop-
nia dla okre�lonych spraw indywidualnych, nale¿¹cych do w³a�ciwo�ci
jednostek samorz¹du terytorialnego, je¿eli przepisy szczególne nie stano-
wi¹ inaczej. Prelegentka zaakcentowa³a, ¿e od tej zasady ustawodawca
okre�li³ kilka wyj¹tków. Jednym z nich jest przyznanie kolegiom od 8 grudnia
1994 r. kompetencji do orzekania w sprawach cywilnoprawnych, tj. do
rozpoznawania sporów maj¹tkowych pomiêdzy w³a�cicielem nierucho-
mo�ci a jej u¿ytkownikiem wieczystym o wysoko�æ op³aty rocznej z ty-
tu³u u¿ytkowania wieczystego gruntu. Postêpowanie to, zdaniem referent-
ki, mo¿e byæ uznane za �administracyjny wymiar� prawa do s³usznego
procesu okre�lonego w art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka.
Poruszone zagadnienie budzi jednak liczne w¹tpliwo�ci, które dotycz¹
m.in. charakteru prawnego orzeczeñ wydanych przez kolegia w wyniku
przeprowadzenia tych szczególnych postêpowañ czy te¿ ewentualnego
wzruszania orzeczeñ kolegium, które zapad³y z oczywist¹ obraz¹ prze-
pisów o postêpowaniu administracyjnym.

Dr Lidia Klat-Wertelecka próbowa³a natomiast odpowiedzieæ na py-
tanie, czy w egzekucji administracyjnej mo¿liwe jest zawarcie umowy.
Zdaniem prelegentki, umowa, np. zawierana przez dyrektora Zak³adu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych z podmiotem zalegaj¹cym ze sk³adnikami z tytu³u
ubezpieczeñ spo³ecznych, zwana �uk³adem ratalnym�, ma charakter pu-
blicznoprawny. Autorka zaznaczy³a, ¿e taki uk³ad, który stanowi porozu-
mienie miêdzy organem reprezentuj¹cym w³adztwo publiczne a zaintereso-
wan¹ jednostk¹, mo¿na uznaæ za alternatywê dla aktu administracyjnego.

Przedstawione powy¿ej referaty stanowi¹ jedynie fragment bogatej oferty
merytorycznej konferencji, która owocowa³a w liczne dyskusje, wnioski
i pytania. Dokonane analizy oraz poruszona problematyka stanowiæ bêd¹
niew¹tpliwie asumpt do stworzenia nowych regulacji prawnych. Zainte-
resowanych omawian¹ problematyk¹ oraz pe³nym zakresem tematycznym
konferencji odsy³am do ksiêgi pokonferencyjnej, w której znajd¹ siê wszyst-
kie wyst¹pienia oraz pe³na tre�æ wyg³oszonych referatów.

£ukasz �widerek


