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ZADANIA SAMORZĄDU 

WOJEWÓDZTWA
Zadania województwa samorządowego są specyficzne ze
względu na równoległe funkcjonowanie na szczeblu
wojewódzkim rozwiniętej administracji rządowej. Musiało
więc dojść do rzeczywistego podziału zadań i do ułożenia
ich w taki sposób, żeby były one wobec siebie
komplementarne. Z tego też powodu podstawowa
formuła określająca zadania województwa
samorządowego ma inne brzmienie niż taka formuła w
odniesieniu do gminy lub powiatu. Podział zadań między
wojewódzką administrację rządową i samorządową
przeprowadzono w ten sposób, że za należące do zakresu
działania samorządu województwa uznano wszystkie
zadania publiczne o charakterze wojewódzkim
niezastrzeżone ustawami na rzecz administracji rządowej.
Mamy tu więc do czynienia z jeszcze jednym
„domniemaniem kompetencji", a w istocie z
domniemaniem zadań.



STRATEGIA ROZWOJU 

WOJEWÓDZTWA
Najważniejszym z tych aktów jest strategia rozwoju
województwa, która ma formę specjalnej uchwały
sejmiku województwa i określa podstawowe cele
województwa. Ustawa wprowadza przykładowy katalog
tych celów, mających charakter społeczny, a także
gospodarczy. Należą do nich m.in. pielęgnowanie
polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców,
pobudzanie aktywności gospodarczej, podnoszenie
poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki
województwa czy kształtowanie i utrzymanie ładu
przestrzennego. Strategia rozwoju województwa jest
konkretyzowana i realizowana w aktach niższego rzędu,
nazwanych programami wojewódzkimi.



KONTRAKT 

WOJEWÓDZKI

W związku z realizacją strategii rozwoju województwa
samorząd województwa może występować o wsparcie ze
środków budżetu państwa na realizację zadań zawartych
w programach wojewódzkich, a w szczególności może w
tej sprawie zawrzeć kontrakt wojewódzki według zasad
unormowanych w art. 32-36 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2019,
poz. 1465 z późn. zm.).



POLITYKA ROZWOJU 

WOJEWÓDZTWA

Obok realizacji opracowanej strategii rozwoju
województwa ustawa przewiduje prowadzenie przez
samorząd województwa polityki rozwoju województwa,
która obejmuje wiele szczegółowych zadań, wyliczonych
tym razem enumeratywnie w art. 11 ust. 2 u.s.w. Katalog
ten jest bardzo zróżnicowany. Są tu zadania dotyczące
tworzenia warunków rozwoju gospodarczego, utrzymania
i rozbudowy infrastruktury technicznej, polityki
finansowej, nauki i edukacji, ochrony środowiska
naturalnego, kultury i inne.



ZADANIA WŁASNE 

WOJEWÓDZTWA

Zostały one wymienione przykładowo w art. 14 ust. l
u.s.w. i obejmują zakres:
1) infrastruktury technicznej (pkt 9,10);
2) ładu przestrzennego i ekologicznego (pkt 6-8);
3) infrastruktury społecznej (pkt 1-5,11,12,15);
4) bezpieczeństwa publicznego i obronności (pkt 13,14).



ZADANIA ZLECONE 

WOJEWÓDZTWU

Ze względu na istnienie na terenie województwa
administracji rządowej kategoria zadań zleconych
województwu nie jest przez ustawę wyeksponowana.
Jednak, podobnie jak w ustawie o samorządzie
powiatowym, istnieje tu zarówno przepis dotyczący
określanych przez ustawy spraw należących do zakresu
działania województwa jako zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych przez zarząd województwa (art.
14 ust. 2 u.s.w.), jak i przepis dotyczący możliwości
nakładania na województwo obowiązku wykonywania
zadań z zakresu organizacji przygotowań i prowadzenia
wyborów powszechnych oraz referendów (art. 14 ust. 3
u.s.w.).



Organ ustawodawczy



STATUS PRAWNY SEJMIKU 

WOJEWÓDZTWA

Na szczeblu województwa samorządowego organem
stanowiącym i kontrolnym województwa jest sejmik
województwa. Niezależnie od różnic w nazwie (odstąpiono
od nazwy „rada"), wynikających z odniesień
historycznych, do sejmiku wojewódzkiego można odnieść
wcześniejsze uwagi dotyczące charakteru rady gminy i
rady powiatu. W szczególności sejmik jest organem
wybieranym w wyborach powszechnych. Jest organem
kolegialnym działającym na zasadzie quorum i składa się
z radnych, których liczba jest względnie proporcjonalna
do liczby mieszkańców danego województwa. Liczba ta
wynosi 30 radnych w województwach liczących do 2 min
mieszkańców oraz po 3 radnych na każde kolejne
rozpoczęte 500 tyś. mieszkańców.



CZAS DZIAŁANIA SEJMIKU 

WOJEWÓDZTWA

Ustawa o samorządzie województwa wprowadza w
stosunku do sejmików województw identyczne zasady
dotyczące czasu ich działania z zasadami zawartymi w
ustawie o samorządzie powiatowym. Regulują je art. 16
ust. 2 (kadencja), art. 17 (odwołanie w drodze
referendum), art. 84 ust. l (rozwiązanie) i art. 85 ust. l
(zawieszenie) u.s.w.



KOMPETENCJE SEJMIKU 

WOJEWÓDZTWA

1) stanowienie prawa miejscowego
2) kompetencje w stosunku do zarządu
3) kompetencje finansowo-majątkowe
4) kompetencje osobowe
5) kompetencje w zakresie powierzania zadań samorządu
województwa innym jednostkom samorządu
terytorialnego (art. 18 pkt 12 u.s.w.);
6) kompetencje planistyczne
7) kompetencje o skali międzynarodowej
8) inne kompetencje



Statut województwa



KOMPETENCJE 

KONTROLNE

Sejmik województwa wykonuje ponadto kompetencje
kontrolne, których adresatami są przede wszystkim
zarząd, a także wojewódzkie jednostki organizacyjne.
Sejmik wykonuje te kompetencje przy pomocy powołanej
przez siebie komisji rewizyjnej (art. 30 u.s.w.).



ORGANY SEJMIKU 

WOJEÓWDZTWA I TRYB 

JEGO OBRAD
Regulacje związane z organami sejmiku województwa i
trybem jego obrad nie odbiegają od przedstawionych
wyżej przepisów dotyczących rady powiatu. Kwestie
organów sejmiku są uregulowane w art. 20
(przewodniczący i wiceprzewodniczący sejmiku) i art. 28
u.s.w. (komisje sejmiku). Tryb pracy został unormowany
w art. 21 (sesje) i 19 (tryb głosowania) u.s.w.
Sejmik województwa, jako organ kolegialny, działa w
formie uchwał.



RADNI

Podobnie w stosunku do radnych ustawa o samorządzie
województwa nie różni się od pozostałych ustaw.



ORGAN WYKONAWCZY 

WOJEWÓDZTWA



STATUS PRAWNY ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA
W województwie samorządowym organem wykonawczym jest
zarząd województwa, będący organem kolegialnym działającym
na zasadzie quorum. Składa się on z przewodniczącego, którym
jest marszałek województwa, wicemarszałka lub
wicemarszałków i członków. Zarząd liczy 5 osób. Jego uchwały
zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy ustawowego składu, w głosowaniu jawnym, chyba że
ustawa stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów rozstrzyga
głos marszałka województwa. Marszałek województwa jest
wybierany przez sejmik województwa bezwzględną większością
głosów ustawowego składu sejmiku w głosowaniu tajnym w
terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów. O
sankcji za przekroczenie tego terminu była już mowa.
Wicemarszałkowie i pozostali członkowie są wybierani na
wniosek marszałka zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej polowy ustawowego składu sejmiku, również w
głosowaniu tajnym. Członkostwa w zarządzie województwa nie
można łączyć z członkostwem w innej jednostce samorządu
terytorialnego, z zatrudnieniem w administracji rządowej ani z
mandatem posła i senatora.



CZAS DZIAŁANIA 

ZARZĄDU
Zarząd działa od momentu wyboru do dnia wyboru
nowego zarządu przez nowo wybrany sejmik. W ten
sposób kadencja zarządu jest powiązana z kadencją
sejmiku. Wyjątkiem jest sytuacja, w której nie
przeprowadza się wyborów przedterminowych do sejmiku
województwa.



ZADANIA I KOMPETENCJE 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
Ustawa o samorządzie województwa nie określa szczegółowo
kompetencji zarządu, ale czyni to jedynie przykładowo w art. 41
ust. 2 u.s.w. Najważniejszymi zadaniami zarządu są więc:
1) wykonywanie uchwał sejmiku;
2) gospodarowanie mieniem województwa;
3) przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu;
4) przygotowywanie projektów strategii rozwoju województwa,
planu zagospodarowania przestrzennego i programów
wojewódzkich oraz ich wykonywanie;
5) organizowanie współpracy ze strukturami samorządu
regionalnego w innych krajach i z międzynarodowymi
zrzeszeniami regionalnymi;
6) kierowanie działalnością wojewódzkich samorządowych
jednostek organizacyjnych oraz koordynowanie i kontrolowanie
tej działalności, w tym powoływanie i odwoływanie ich
kierowników;
7) ustalanie regulaminu organizacyjnego urzędu
marszałkowskiego.



MARSZAŁEK 

WOJEWÓDZTWA
Marszałek województwa jest wybierany przez sejmik
województwa razem z zarządem. Ustawa o samorządzie
województwa nie nazywa marszałka „organem
województwa". Z jej przepisów wynika, że marszałek,
podobnie jak starosta, jest przewodniczącym zarządu i
organizuje jego pracę. Marszałek kieruje więc bieżącymi
sprawami województwa, reprezentuje województwo
samorządowe na zewnątrz i jest również organem
administracji publicznej wydającym decyzje
administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej, chyba że przepisy szczególne
stanowią inaczej. Marszałek może upoważnić
wicemarszałków, członków zarządu województwa,
pracowników urzędu marszałkowskiego oraz kierowników
wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
do wydawania decyzji w jego imieniu.



ORGANY ADMINISTRACJI 

RZĄDOWEJ W 

WOJEWÓDZTWIE
Katalog tych podmiotów jest wyczerpujący i został
zawarty w art. 2 u.w. Wymieńmy je kolejno, bliższą ich
charakterystykę pozostawiając na później. Są to więc:
1) wojewoda;
2) organy rządowej administracji zespolonej w
województwie, w tym kierownicy zespolonych służb,
inspekcji i straży;
3) organy niezespolonej administracji rządowej;
4) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jeżeli
wykonywanie przez nie zadań administracji rządowej
wynika z odrębnych ustaw lub z zawartego porozumienia;
5) starosta i inne podmioty, jeżeli wykonywanie przez
nich zadań administracji rządowej wynika z odrębnych
ustaw.



FUNKCJE WOJEWODY

1) funkcja przedstawiciela Rady Ministrów w
województwie.
2) funkcja organu administracji rządowej w
województwie;
3) funkcja zwierzchnika nad zespoloną administracją
rządową
4) funkcja nadzorcza.
5) funkcja reprezentanta Skarbu Państwa
6) funkcja organu wyższego stopnia w postępowaniu
administracyjnym.
7) funkcja kontrolna.
8) funkcja prawotwórcza



KOMPETENCJE 

WOJEWODY

Wszelkie kompetencje wojewody są objęte ogólną
klauzulą zawartą w art. 3 ust. l pkt 5 u.w. (przepis ten
został nieoczekiwanie umieszczony wśród funkcji
wojewody, a nie wśród przepisów ustanawiających jego
kompetencje), zgodnie z którym do kompetencji
wojewody należą wszystkie sprawy z zakresu
administracji rządowej w województwie niezastrzeżone na
rzecz innych organów tej administracji. W przepisie tym
uwydatnia się więc podział na organy administracji
rządowej w województwie o kompetencji ogólnej
(wojewoda) i o kompetencji szczególnej (organy
wyspecjalizowane, niezespolone). Istotne znaczenie ma
użyty tu zaimek „tej", ograniczający znaczenie
powołanego przepisu tylko do organów administracji
rządowej. Przepis ten nie obejmuje zatem tych odcinków
administracji rządowej, którą wykonują w danym
województwie organy administracji samorządowej jako
zadania zlecone.



FORMUŁA TZW. DOMNIEMANIA 

KOMPETENCJI

Jednocześnie unormowanie to zawiera formułę, która jest
nazywana domniemaniem kompetencji organu
administracji publicznej. Określenie takie, jakkolwiek
powszechnie używane, nie jest jednak trafne.
Kompetencje administracyjne bowiem, jak już była o tym
mowa, mogą być ustalane wyłącznie w drodze ustawy,
której unormowania mają charakter bezwzględnie
obowiązujący.



KOMPETENCJE WOJEWODY 

JAKO PRZEDSTAWICIELA RADY 

MINISTRÓW

Generalną formą realizacji wszelkich kompetencji
wojewody są zarządzenia (art. 17u.w.).



STATUS OSOBOWY 

WOJEWODY

Wojewoda jest typowym „średnim" ogniwem
administracyjnej struktury scentralizowanej. Z jednej
strony bowiem podlega organom wyższego stopnia
(zwłaszcza Prezesowi Rady Ministrów), a z drugiej strony
- sam jest organem wyższego stopnia wobec innych
organów administracyjnych. Wojewodę powołuje i
odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra
właściwego do spraw administracji publicznej
(nadrzędność osobowa).



ORGANY POMOCNICZE 

WOJEWODY

WICEWOJEWODOWIE

URZĄD WOJEWÓDZKI

KOLEGIUM DORADCZE



WOJEWÓDZKA ADMINISTRACJA 

ZESPOLONA

Administrację zespoloną stanowią sam wojewoda
oraz organy rządowej administracji zespolonej w
województwie, w tym kierownicy zespolonych
służb, inspekcji i straży. Należy powiedzieć, że
administrację rządową na terenie województwa
wykonują również działający pod zwierzchnictwem
starosty kierownicy powiatowych służb, inspekcji i
straży - stanowią oni jednak powiatową
administrację zespoloną.



PODMIOTY WOJEWÓDZKIEJ 

ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ

Obecnie do tych podmiotów administracji zespolonej
należy zaliczyć następujące organy: komendantów
wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, wojewódzkich
komendantów Policji, kuratorów oświaty, wojewódzkich
inspektorów farmaceutycznych, wojewódzkich
inspektorów inspekcji handlowej, wojewódzkich
inspektorów jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych, wojewódzkich inspektorów nadzoru
budowlanego, wojewódzkich inspektorów nadzoru
geodezyjnego i kartograficznego, wojewódzkich
inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa, wojewódzkich
inspektorów ochrony środowiska, wojewódzkich
inspektorów transportu drogowego, wojewódzkich
konserwatorów zabytków i wojewódzkich lekarzy
weterynarii.



ZASADA ZESPOLENIA W 

URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM

Wszyscy ci kierownicy służb, inspekcji i straży
wykonują swoje zadania i kompetencje przy
pomocy urzędu wojewódzkiego, choć na podstawie
przepisów szczególnych mają też swoje urzędy:
komendy, kuratoria, inspektoraty itd. Do obsługi
zadań organów niemających własnego aparatu
pomocniczego tworzone są w urzędzie
wojewódzkim wydzielone komórki organizacyjne,
których regulaminy są zatwierdzane przez
wojewodę.



TAK ZWANE POLECENIA 

CELU
Z przepisów ustaw, zwłaszcza ustaw szczegółowych, nie
wynika, że wojewoda jest przełożonym służbowym jednostek
zespolonych, w tym ich kierowników. W tej sytuacji
polecenia, o których mowa, powinno się traktować tylko jako
„polecenia celu", nakazujące realizację określonego działania,
ale z wyłączeniem spraw określonych ustawowo oraz bez
sprecyzowania środków, sposobów i trybu realizacji
polecenia, należących już do kompetencji samego kierownika
jednostki zespolonej. Wojewoda nie może również naruszać
wynikającej z ustaw właściwości innych organów przez
wydawanie konkretnych poleceń dotyczących wydania takiej,
a nie innej decyzji (art. 25 ust. 2 u.w.). Z tych powodów
użyte w art. 51 u.w. pojęcie kierownictwa nie może być
interpretowane dosłownie i nie można mówić o pełnej
centralizacji układu między wojewodą a administracją
zespoloną. Należy dodać, że taki wniosek wypływa również z
zasady, że tryb powoływania i odwoływania organów
rządowej administracji zespolonej określają odrębne ustawy.
Wynika z nich na ogół, że kompetencje te posiadają organy
nadrzędne, natomiast wojewodowie mają kompetencje
opiniodawcze.



PODWÓJNE 

PODPORZĄDKOWANIE SŁUŻB, 

INSPEKCJI I STRAŻY

Można więc zauważyć pewne swoiste podwójne
podporządkowanie służb, inspekcji i straży (zwłaszcza ich
kierowników), które podlegają zwierzchnictwu wojewody,
a jednocześnie swoim organom nadrzędnym (ministrom).
Status prawny tych jednostek organizacyjnych jest
skomplikowany, a nieostra regulacja prawna, rozrzucona
po wielu aktach normatywnych, czyni całą tę dziedzinę
nieprzejrzystą i rodzi wiele dyskusji.



ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

WOJEWODY

Wprowadzenie kompetencji kierowniczych wojewody
powoduje problem jego odpowiedzialności za działania
jednostek kierowanych. Przy pełnym kierownictwie
również odpowiedzialność powinna być pełna.
Rzeczywiście ostatni punkt art. 51 u.w. nakłada na
wojewodę odpowiedzialność za rezultaty działania
jednostek rządowej administracji zespolonej, przy czym
nie został skonkretyzowany charakter tej
odpowiedzialności, co powoduje, że uregulowanie to jest
wysoce kontrowersyjne i niejasne. Pomimo umieszczenia
w rękach wojewody kompetencji kierowniczych
nieuzasadniona wydaje się interpretacja tego przepisu
idąca w kierunku przyznania mu pełnej i całkowitej
odpowiedzialności za działania wszystkich jednostek
administracji zespolonej.



WOJEWÓDZKA ADMINISTRACJA 

NIEZESPOLONA

Organami niezespolonej administracji rządowej są
terenowe organy administracji rządowej
podporządkowane właściwemu ministrowi lub
centralnemu organowi administracji rządowej oraz
kierownicy państwowych osób prawnych i kierownicy
innych państwowych jednostek organizacyjnych
wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w
województwie. Ustawa przewiduje bezwzględną zasadę,
zgodnie z którą ustanowienie organów administracji
niezespolonej może następować wyłącznie w drodze
ustawy, jeżeli jest to uzasadnione ogólnopaństwowym
charakterem wykonywanych zadań lub terytorialnym
zasięgiem działania przekraczającym obszar jednego
województwa (art. 57 u.w.).



KATALOG ORGANÓW 

ADMINISTRACJI NIEZESPOLONEJ
. Należą do nich:
1) szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowi komendanci
uzupełnień;
2) dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych;
3) dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych,
dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej;
4) dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i Dyrektor
Specjalistycznego Urzędu Górniczego;
5) dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych
urzędów miar;
6) dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych;
7) dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej;
8) dyrektorzy urzędów morskich;
9) dyrektorzy urzędów statystycznych;
10) dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej;
11) graniczni i powiatowi lekarze weterynarii;
12) komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci placówek i
dywizjonów Straży Granicznej;
13) okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego;
14) państwowi inspektorzy sanitarni;
15) regionalni dyrektorzy ochrony środowiska.


