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• „Między rządem a samorządem nie ma 
żadnych «naturalnych» przeciwieństw (...) 
albowiem rząd i samorząd – to tylko (…) dwa 
odmiennie skonstruowane narzędzia, którymi 
posługuje się zorganizowana społeczność w 
realizacji celów dobra powszechnego”

Maurycy Jaroszyński (1934)



Koncepcja samorządu

• „samorząd terytorialny jest korporacją lokalnego 
społeczeństwa, 
– o własnej wewnętrznej organizacji, 
– wykonującą zadania państwowe, 
– wyposażoną w przymiot osoby prawnej, 
– podlegającą nadzorowi państwa”

• „Wykonywanie administracji następuje na 
zasadzie decentralizacji zakładającej samodzielne 
wykonywanie zadań przez terytorialne związki 
samorządowe. Samodzielne wykonywanie zadań 
nie oznacza oczywiście samodzielności 
nieograniczonej”

Instytucje prawa administracyjnego, seria 
System Prawa Administracyjnego, Beck, 
2009, s. 29



Dekoncentracja a decentralizacja 
administracji publicznej

• W AP występuje wielość organów, które mogą 
być równorzędne, mogą być też hierarchicznie 
podporządkowane jedne drugim, a każdy organ 
ma przypisane kompetencje i zadania do 
wykonania
– Dekoncentracja oznacza „możliwość przenoszenia 

kompetencji, zwłaszcza na organy niższego stopnia, z 
zachowaniem podporządkowania hierarchicznego w 
zakresie realizacji przekazanych kompetencji”

– Decentralizacja oznacza „przenoszenie (lub ustalanie 
na określonym poziomie hierarchicznym) kompetencji, 
które są jednak realizowane bez zachowania 
podporządkowania hierarchicznego, a więc w sposób 
samodzielny lub pod nadzorem weryfikacyjnym”



Decentralizacja a niecentralizacja

• Decentralizacja - gdy mamy do czynienia z bardzo 
scentralizowaną strukturą administracji 
publicznej, a następnie dochodzi do 
usamodzielnienia i przekazania dużego zakresu 
kompetencji organom administracji terytorialnej

• Niecentralizacja – samodzielne organy 
administracji publicznej zorganizowane na 
zasadzie terytorialnej (samorząd) bez przejścia 
przez okres centralizacji, czyli pozbawienia 
samodzielności i znacznego uszczuplenia 
kompetencji na rzecz organów administracji 
centralnej



Samorząd a autonomia i federacja
• Decentralizacja lub niecentralizacja władzy 

wykonawczej
– Samorząd jako forma decentralizacji administracji
– Samorząd jako forma niecentralizacji administracji

• Decentralizacja lub niecentralizacja władzy 
ustawodawczej
– Autonomia – podział (decentralizacja) władzy 

ustawodawczej  między parlament a ciała stanowiące 
jednostek terytorialnych, które wówczas uzyskują 
uprawnienia do stanowienia prawa rangi ustawy,  wszakże 
przy zachowaniu jedności państwa

– Federacja - podział suwerenności państwowej między 
państwo związkowe a jego części składowe, m.in.
• Zasada domniemania kompetencji części składowych
• Zasada domniemania kompetencji federacji



Możliwości i pytania ustrojowe

1. Państwo unitarne lub federalne (pytanie: czy i 
kiedy wybierać ustrój federalny?)

2. Państwo unitarne z autonomią regionalną lub 
bez takiej autonomii (pytanie: czy autonomia 
regionalna wzmacnia czy osłabia państwo?)

3. Państwo scentralizowane lub 
zdecentralizowane administracyjnie (pytanie: 
czy maksymalna decentralizacja zawsze jest 
pożądana?)



Klasyfikacja empiryczna państw pod 
względem poziomu decentralizacji

Policies Supporting Innovation in 
Public Service Provision, 2012

Państwa federalne

Państwa wysoce 
zdecentralizowane

Państwa wysoce 
zcentralizowane

Państwa mniej 
zcentralizowane

Na podstawie złożonego indeksu 
decentralizacji obliczonego dla 
poszczególnych państw



Kierunek reform decentralizacyjnych w 
Polsce: do PRL do III RP

• Od „hipercentralistycznego biurokratyzmu” PRL -
jednolity system administracji państwowej od 1950, z 
małymi województwami od 1975 r. 

• przez 
– ponowne wprowadzenie gmin (zamiast gromad w 1972)

– samorząd gminny (od 1990) 

• do trzystopniowego ustroju terytorialnego (od 1999) 
zawierającego
– Samorządowe województwa

– Samorządowe powiaty

– Samorządowe gminy



Podziały terytorium państwa

• Zasadniczy podział administracyjny państwa dla 
celów administracji ogólnej
– Użyteczny dla administracji państwowej

– Ramy ustrojowe i polityczne dla rozwoju 
terytorialnego

• Podziały tworzone dla celów administracji 
specjalnych (nie podlegających zespoleniu)

• Podział pomocniczy w jednostkach podziału 
zasadniczego (np. komisariaty policji, sołectwa, 
obwody szkolne)



Typy jednostek podziału terytorialnego

• Jednostki podziału o charakterze historycznym –
najstarsze w wielu krajach były parafie*, potem 
gminy; w Polsce za historycznie ukształtowane 
uznaje się powiaty

• Jednostki o charakterze racjonalnym (tzn. 
wymyślone niezależnie od jednostek 
ukształtowanych historycznie, w tym z powodów 
politycznych) – przykładem jest 49 polskich 
województw (powiększonych powiatów) z 1975 r.

* W Polsce jednostki administracyjne Kościoła 
katolickiego – metropolie, (archi)diecezje, parafie



Modele strukturalne 
podziału terytorialnego 
finansów lokalnych i ich 

odniesienie do wybranych 
państw

E. Ruśkowski, Finanse lokalne w dobie 
akcesji, Dom Wydawniczy ABC, 2004, s. 
34



Poziomy i liczba 
jednostek 
podziału 

terytorialnego w 
państwach UE27

EU sub-national governments:
2008 key figures, The Council of 
European Municipalities and Regions

I poziom II poziom III poziom

I poziom to odpowiednik 
naszych gmin, drugi –
powiatów, trzeci –
samorządowych 
województw

Państwa federalne

Państwa unitarne



Kraje z jednym poziomem podziału 
terytorialnego (2011)

Ludność 
w tys.

Powierzch
nia w km2

1 poziom 2 poziom 3 poziom



Kraje z dwoma poziomami podziału 
terytorialnego (2011)

Subnational public finance in the European Union, 
2012

Średnia liczba mieszkańców na 
gminę (lewa strona wykresu) i 
średnia powierzchnia przypadająca 
na gminę (prawa strona wykresu)



Kraje z trzema poziomami podziału 
terytorialnego (2011)

Łącznie dla UE-27:



Podział 
terytorialny 

Polski –
województwa 

w czterech 
odsłonach

J. Regulski, Samorząd III 
Rzeczypospolitej. 
Koncepcje i realizacja, 
PWN, 2000, s. 24-27

1946 1950-1975

1975-1999 Od 1999



Powiaty od 
1999

Źródło: Wikipedia



Gminy w 
Polsce

Źródło: Wikipedia



Izdebski, Kulesza, s. 242

Terytorialny wymiar administracji 
publicznej



Schemat organizacyjny władz i 
administracji w PRL

J. Regulski, Samorząd III 
Rzeczypospolitej, PWN, 2000, s. 21



Źródło: www.slaskie.pl

Struktura władzy rządowej i 
samorządowej w Polsce po 1999 r.



Struktura organów władzy organizacji 
samorządu terytorialnego

H. Gawroński, Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, 
Wolters Kluwer, 2010, s. 20-21

Wybory organów wykonawczych w województwach i powiatach są pośrednie, a w gminach 
bezpośrednie. Organy wykonawcze w gminach są jednoosobowe, a w województwach i 
powiatach kolegialne



Dwa istotne akty międzynarodowe

• Europejska Karta Samorządu Lokalnego (dokument 
Stałej Konferencji Gmin i Regionów przy Radzie Europy 
z 1985 r., ratyfikowany w całości przez Polskę w 1993 r. 
Pierwszy międzynarodowy dokument gwarantujący 
prawa gmin i władz lokalnych)

• Europejskie Ramy Odniesienia dla Demokracji 
Regionalnej (Reference Framework for Regional 
Democracy, uchwalone w 2009 r. przez Ministrów 
państw członkowskich Rady Europy odpowiedzialnych 
za lokalne i regionalne samorządy; poprzedniczką był 
projekt Europejskiej Karty Samorządu Regionalnego z 
1997 r., który nie został jednak zaakceptowany przez 
państwa członkowskie RE)



Obszary metropolitalne - brakujący 
element?

• Obszar metropolitalny powinien być jednostką 
zasadniczego podziału administracyjnego -
uważa prof. Hubert Izdebski. - W żadnym 
wypadku - protestuje prof. Michał Kulesza

• Dotychczasowe projekty ustaw
– Projekt ustawy o rozwoju miast, centrach rozwoju 

regionalnego i obszarach metropolitalnych (2008)

– Projekt ustawy o polityce miejskiej państwa i 
współpracy jednostek samorządu terytorialnego w 
tym zakresie (2009)

Żaden z tych projektów nie doczekał się fazy prac parlamentarnych



Strategiczne znaczenie dużych miast, 
aglomeracji i obszarów metropolitalnych

Cytat z uzasadnienia do projektu ustawy o rozwoju miast, centrach 
rozwoju regionalnego i obszarach metropolitalnych z 2008 r.

Definicja obszaru metropolitalnego z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z 2003



Metropolie i ośrodki (ponad)regionalne –
przykłady

Ekspertyza B. Jałowieckiego, 
Uwarunkowania i szanse rozwoju 
polskich metropolii, 2006

Na temat pojęć metropolii, 
metropolizacji i innych, patrz: T. 
Markowski, T. Marszał, Metropolie, 
obszary metropolitalne, 
metropolizacja. Problemy i pojęcia 
podstawowe, 2006

W Koncepcji Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju do 2030 
(projekt z lutego 2011), obszary 
metropolitalne to:
1. Warszawa
2. Konurbacja Górnośląska (główny 

ośrodek Katowice)
3. Kraków
4. Łódź
5. Trójmiasto
6. Poznań
7. Wrocław
8. bipol Bydgoszczy z Toruniem
9. Szczecin
10. Lublin (mimo braku lotniska, 

wtedy)



W. Bielawski, Bariery i ograniczenia rozwoju polskich 
metropolii, Unia Metropolii Polskich, 17.11.11



W. Bielawski, Bariery i ograniczenia rozwoju polskich 
metropolii, Unia Metropolii Polskich, 17.11.11



Polskie miasta w Europie?
Zestawienie miast europejskich najlepszych dla biznesu w 
poszczególnych latach
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach 
oraz miejsce Warszawy (na 36 sklasyfikowanych miast) 
European Cities Monitor 2011
W 1990 badano 25 miast, Warszawa była więc na końcu 
rankingu



MEGA - Metropolitan European
Growth Areas
FUA - Functional Urban Areas

Mapka pochodzi z Atlasu ESPON: 
http://www.espon.pl/strona/raporty



P. Korcelli, Metropolia „Silesia” z perspektywy kraju, 2009

Co czeka obszary 
metropolitalne w przyszłości?



Co dalej z obszarami metropolitalnymi?

• Wraz z upadkiem pierwszej ustawy metropolitalnej… powstał pomysł 
pisania projektów dla poszczególnych aglomeracji, a nie jednej zbiorczej 
ustawy. To jednak też się nie udało. 

• Dodatkowo w Polskim Stronnictwie Ludowym istniały opory przed tym, aby 
to metropolie miały być "lokomotywami" rozwoju, bo mogłyby ucierpieć 
na tym obszary wiejskie.

• Mimo zmian we władzach samorządowych, informacja rzeczniczki MSWiA 
nie nastraja jednak optymistycznie: - Brak konsensusu po stronie 
samorządowej utrzymuje się do chwili obecnej, co uniemożliwia dalsze 
prace nad projektem - napisała Małgorzata Woźniak.

Informacja pt. MSWiA chce powrotu do ustawy 
metropolitalnej, tylko dwie metropolie zamiast dwunastu?, 
biznes.onet.pl

UWAGA: W kwietniu 2012 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikowało 
Zieloną księgę obszarów metropolitalnych, a następnie w 2013 Białą księgę
http://mac.gov.pl/zielona-ksiega-obszarow-metropolitalnych/
https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2011/12/BK.pdf

http://mac.gov.pl/zielona-ksiega-obszarow-metropolitalnych/
https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2011/12/BK.pdf


Wyniki sondy Portalu 
Samorządowego



Wybrane podstawy prawne zdecentralizowanej 
administracji terytorialnej

• Konstytucja z 1997 r., w szczególności rozdział I 
Rzeczpospolita i rozdział VII Samorząd terytorialny

• Aspekty ustrojowo-kompetencyjne
– Ustawa o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału 

terytorialnego państwa (1998)
– Ustawa o samorządzie gminnym
– Ustawa o samorządzie powiatowym
– Ustawa o samorządzie województwa

• Aspekty rozwoju regionalnego
– Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (2006)

• Aspekty finansów publicznych
– Ustawa o finansach publicznych 
– Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

• Aspekty usług publicznych
– Ustawa o gospodarce komunalnej



Konstytucja z 1997 r.

• W Preambule zapisano:
– ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej 

Polskiej  jako prawa podstawowe dla państwa  
oparte na poszanowaniu wolności i 
sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu 
społecznym oraz na zasadzie pomocniczości 
umacniającej uprawnienia obywateli i ich 
wspólnot.

ZASADA POMOCNICZOŚCI (subsydiarności) w kontekście samorządu 
terytorialnego: samorządom wyższych szczebli i władzom państwowym 
przypisuje się tylko takie sprawy o charakterze lokalnym (i dalej  -
regionalnym), których gmina (wspólnota niższego rzędu) nie jest w stanie 
załatwić sama (Izdebski, Kulesza, s. 232)



Konstytucja z 1997 r.
Rozdział I Rzeczpospolita



Konstytucja z 1997 r.
Rozdział VII Samorząd Terytorialny



Gospodarka komunalna!

• Gospodarka komunalna jednostek samorządu 
terytorialnego polega na wykonywaniu przez te 
jednostki zadań własnych w celu zaspokojenia 
zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej

• Gospodarka komunalna obejmuje w szczególności 
zadania o charakterze użyteczności publicznej, 
których celem jest bieżące i nieprzerwane 
zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w 
drodze świadczenia usług powszechnie 
dostępnych

Ustawa o gospodarce komunalnej z 1996 r.



Rodzaje zadań jednostek samorządu terytorialnego

• Ze względu na sposób określenia
– Enumeracja przedmiotowa w ustawie

– Klauzula generalna (wykonuje zadania niezastrzeżone dla 
innych; nie dotyczy powiatu)

• Zadania własne (zaspokajanie potrzeb mieszkańców)
– Obligatoryjne (obowiązkowe)

– Fakultatywne (nie dotyczy powiatów i województw)

• Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (nie 
dotyczy województwa samorządowego)
– Zlecone poprzez ustawę

• Wykonywane przez własne organy i jednostki samorządu

• Wykonywane przez przekazane organy administracji rządowej 
(powiat)

– Zlecone poprzez porozumienie (nazywane powierzonymi)



Różne rodzaje zadań samorządu na przykładzie 
gminy i świadczeń pomocy społecznej

I. Kijek, Wybrane problemy funkcjonowania pomocy społecznej, w E. 
Denek red. Usługi społeczne w gospodarce samorządu terytorialnego, 
2003, s. 172

Uwaga! Część informacji na schemacie 
nie jest aktualna, np. renta socjalna nie 
jest już zdaniem pomocy społecznej -
przejął ją ZUS; zasiłki stałe i opłacanie 
składek na ubezpieczenia od 2009 r. jest 
obligatoryjnym zadaniem własnym gminy



Zadania publiczne w ustawach samorządowych -
gmina

• Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy 
publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami 
na rzecz innych podmiotów
– Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań 

własnych gminy (w szczególności zadania własne obejmują 
sprawy…)

– Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter 
obowiązkowy

– Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania 
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

– Gmina może wykonywać zadania z zakresu administracji 
rządowej, powiatu czy województwa również na podstawie 
porozumienia

– W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki 
organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, 
w tym z organizacjami pozarządowymi

Ustawa o samorządzie gminnym



Zadania własne gminy

H. Gawroński, Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, 
Wolters Kluwer, 2010, s.18-19



Zadania publiczne w ustawach samorządowych 
– powiat

• Powiat wykonuje określone ustawami zadania 
publiczne o charakterze ponadgminnym
– Ustawy mogą określać inne zadania powiatu. 
– Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do 

zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu 
administracji rządowej, wykonywane przez powiat

– Zadania  powiatu nie mogą naruszać zakresu działania 
gmin

– Możliwość porozumień w sprawie m.in. wykonywania 
zadań publicznych z zakresu administracji rządowej

– W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć 
jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi 
podmiotami

Ustawa o samorządzie powiatowym



Zadania własne powiatu

H. Gawroński, Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, 
Wolters Kluwer, 2010, s.18-19



Zadania w ustawach samorządowych –
województwo samorządowe

• Do zakresu działania samorządu województwa 
należy wykonywanie zadań publicznych o 
charakterze wojewódzkim, nie zastrzeżonych 
ustawami na rzecz organów administracji rządowej
– Do zakresu działania samorządu województwa należy 

wykonywanie zadań publicznych o charakterze 
wojewódzkim, nie zastrzeżonych ustawami na rzecz 
organów administracji rządowej

– wykonuje określone ustawami zadania publiczne w 
imieniu własnym i na własną odpowiedzialność

– W celu wykonywania zadań województwo tworzy 
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne 
oraz może zawierać umowy z innymi podmiotami

Ustawa o samorządzie województwa



Pełna i dokładna mapa zadań samorządu: http://www.mapakompetencji.org/

H. Gawroński, Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, 
Wolters Kluwer, 2010, s.18-19

http://www.mapakompetencji.org/


Struktura organizacyjna 
samorządowej pomocy społecznej

Źródło: B. Kowalczyk, Pomoc społeczna jako 
instytucja, s. 33, ze zmianami i uzupełnieniami

Podział władz na szczeblu samorządu 
z jednostkami organizacyjnymi 
JST w obszarze pomocy 
społecznej

Sektor 

samorządowy

Gmina
[1576 GW, 601 GW-M, 

307 GM, łącznie 2479]
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OPS

Powiat
[65 MnaPP, 314 pozostałe, 
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(marszałek)

ROPS

O
rg

an
y 

sa
m

o
rz

ąd
u

JO
P

S
JS

T

Skróty:
JST – jednostka samorządu 
terytorialnego
JOPS – jednostka organizacyjna 
pomocy społecznej
OPS – ośrodek pomocy społecznej
PCPR – powiatowe centrum 
pomocy rodzinie
ROPS – regionalny ośrodek polityki 
społecznej



* służby, inspekcje, straże – rola powiatu

Rozdział funkcji władzy 
publicznej między trzy 

główne segmenty 
ustroju 

administracyjnego 
państwa

Izdebski, Kulesza, s. 263

Powiat jako łącznik między 
administracją rządową i 
samorządową w obszarze 
zadań inspekcyjno-
policyjnych



Style zarządzania w samorządzie z 
uwzględnieniem zakresu partycypacji

H. Gawroński, Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, 
Wolters Kluwer, 2010, s. 147



M. Kogut-Jaworska, Instrumenty 
interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu 
rozwoju gospodarczego, CeDeWu, 2008, s. 45

Różne oblicza samorządu 
gminnego jako podmiotu 
gospodarczego



Struktura 
dochodów 
jednostek 

samorządu 
terytorialnego –

Polska a UE

Dotacje, subwencje

Opłaty za lokalne usługi

Podatki własne lub dzielone

Dochody z majątku Inne

Subnational public finance
in the European Union, 
2012



Struktura 
wydatków 
jednostek 

samorządu 
terytorialnego –

Polska a UE

Subnational public finance
in the European Union, 
2012

Płace

Konsumpcja pośrednia
Wydatki społeczne

Subsydia i inne transfery bieżące

Zapłacone podatki
Obsługa długu, pożyczek
Transfery kapitałowe

Inwestycje bezpośrednie



System delegowania zadań i finansów 
samorządowych

Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego, 2004, s. 34



Miejsce finansów samorządu terytorialnego w 
strukturze finansów publicznych

E. Ruśkowski, Finanse lokalne w dobie 
akcesji, Dom Wydawniczy ABC, 2004, s. 16



Dochody jednostek samorządu 
terytorialnego

• Dochody własne (m.in. z różnych opłat, udziały we 
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 
oraz z podatku dochodowego od osób prawnych)

• Subwencja ogólna z budżetu państwa (o jej 
przeznaczeniu decyduje organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego) 
– Części: wyrównawcza, równoważąca i oświatowa (gmina i 

powiat)
– Części: wyrównawcza, regionalna i oświatowa 

(województwo)

• Dotacje celowe z budżetu państwa na m.in.
– zadania administracji rządowej zlecone ustawami lub 

powierzone porozumieniami
– finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych

Ustawa o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego



Finanse publiczne a jednostki 
samorządu terytorialnego

• Ustawa o finansach publicznych rozróżnia trzy 
rodzaje dotacji, które mogą być udzielane z 
budżetów JST
1. Podmiotową – służą finansowaniu lub 

dofinansowaniu działalności bieżącej określonego 
podmiotu wskazanego odrębną ustawą

2. Przedmiotową - udzielane na dopłaty do określonych 
rodzajów wyrobów lub usług dla samorządowych 
zakładów budżetowych

3. Celową – udzielane na konkretny cel publiczny w 
związku z realizacją zadania



„Janosik” w ustawie o dochodach JST

Z uzasadnienia do projektu ustawy o 
dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego z 2003 r., druk sejmowy nr 1732



„Janosikowe” w 2010 r.
Wyszczególnienie Gminy Powiaty Województwa

kwota wpłat (w tys. zł) 637.977 1.133.797 955.642

liczba jednostek 

zobowiązanych do 

wpłat

87 55** 2*

Zasady obliczania 

wpłat 

próg 1

% nadwyżki

150%

20%

110%

80%

110%

80%

próg 2

% nadwyżki

200%

25%

120%

95%

170%

95%

próg 3

% nadwyżki

300%

30%

125%

98%

* Były to województwa mazowieckie oraz dolnośląskie, przy czym 
wpłata tego drugiego wynosiła tylko ok. 16 mln.
** Miasto Stołeczne Warszawa było wśród 55 powiatów i wpłata 
wynosiła 571.767 tys. zł

Podstawą do liczenia progów są dochody podatkowe 
poszczególnych typów JST w przeliczeniu na mieszkańca. 



Obywatelski projekt reformy 
Janosikowego

http://www.stopjanosikowe.pl/

Komenatrz RSz: kontrowersje wokół mechanizmu redystrybucji pieniędzy publicznych 
pomiędzy bogatymi i biednymi jednostkami samorządu terytorialnego poprzez budżet 
państwa są bardzo podobne do dyskusji na temat zakresu i sposobów redystrybucji 
pieniędzy pomiędzy bogatymi i biednymi gospodarstwami domowymi.

http://www.stopjanosikowe.pl/


Nadzór nad jednostkami samorządu 
terytorialnego

• Działalność samorządu terytorialnego podlega 
nadzorowi z punktu widzenia legalności

• Organami  nadzoru nad działalnością jednostek 
samorządu terytorialnego są 
– Prezes Rady Ministrów 

– Wojewodowie

– w zakresie spraw finansowych regionalne izby 
obrachunkowe

• Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może 
rozwiązać organ stanowiący samorządu terytorialnego, 
jeżeli organ ten rażąco narusza Konstytucję lub ustawy. 

Konstytucja, art. 171



Komisja Wspólna Rządu i Samorządu 
Terytorialnego

Definicja ustawowa: 
Komisja stanowi forum 
wypracowywania 
wspólnego stanowiska 
Rządu i samorządu 
terytorialnego.

Ustawa o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o 
przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii 
Europejskiej, 2005

Zadania Komisji



Ogólnopolskie organizacje jednostek 
samorządu terytorialnego
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