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IDEA REFORMY USTROJOWEJ

„Wprowadzenie „Wprowadzenie „Wprowadzenie „Wprowadzenie samorządowego powiatu to powrót do samorządowego powiatu to powrót do samorządowego powiatu to powrót do samorządowego powiatu to powrót do 
tradycyjnych istniejących wspólnot, to przekazanie tym tradycyjnych istniejących wspólnot, to przekazanie tym tradycyjnych istniejących wspólnot, to przekazanie tym tradycyjnych istniejących wspólnot, to przekazanie tym 
wspólnotom tych wszystkich zadań lokalnych, których nie wspólnotom tych wszystkich zadań lokalnych, których nie wspólnotom tych wszystkich zadań lokalnych, których nie wspólnotom tych wszystkich zadań lokalnych, których nie 
przejęły dotychczas przejęły dotychczas przejęły dotychczas przejęły dotychczas gminy.gminy.gminy.gminy.

Podział Podział Podział Podział kraju na powiaty to mapa rzeczywistych więzi kraju na powiaty to mapa rzeczywistych więzi kraju na powiaty to mapa rzeczywistych więzi kraju na powiaty to mapa rzeczywistych więzi 
lokalnych, które przecież wszyscy doskonale lokalnych, które przecież wszyscy doskonale lokalnych, które przecież wszyscy doskonale lokalnych, które przecież wszyscy doskonale znamyznamyznamyznamy
i i i i odczuwamy, szczególnie w małych miejscowościach i wsiach. odczuwamy, szczególnie w małych miejscowościach i wsiach. odczuwamy, szczególnie w małych miejscowościach i wsiach. odczuwamy, szczególnie w małych miejscowościach i wsiach. 

To To To To one w naturalny sposób skupiały one w naturalny sposób skupiały one w naturalny sposób skupiały one w naturalny sposób skupiały się się się się wokół wokół wokół wokół ośrodków,ośrodków,ośrodków,ośrodków,
które które które które od setek lat stanowiły dla nich centra życia społecznego, od setek lat stanowiły dla nich centra życia społecznego, od setek lat stanowiły dla nich centra życia społecznego, od setek lat stanowiły dla nich centra życia społecznego, 
kulturalnego i gospodarczego. W tych właśnie miejscowościach kulturalnego i gospodarczego. W tych właśnie miejscowościach kulturalnego i gospodarczego. W tych właśnie miejscowościach kulturalnego i gospodarczego. W tych właśnie miejscowościach 
zasiądą przyszłe samorządowe władze zasiądą przyszłe samorządowe władze zasiądą przyszłe samorządowe władze zasiądą przyszłe samorządowe władze powiatowe. powiatowe. powiatowe. powiatowe. 
Tam Tam Tam Tam decydować się będzie o działaniu szkół czy szpitalidecydować się będzie o działaniu szkół czy szpitalidecydować się będzie o działaniu szkół czy szpitalidecydować się będzie o działaniu szkół czy szpitali.”.”.”.”

Jerzy Buzek, Prezes Rady MinistrówJerzy Buzek, Prezes Rady MinistrówJerzy Buzek, Prezes Rady MinistrówJerzy Buzek, Prezes Rady Ministrów

wypowiedź z 5 lutego 1998 roku



MODEL POWIATU

co najmniej 5 gmin

co najmniej 50 tys. mieszkańców

co najmniej 10 tys. mieszkańców  

w mieście – siedzibie władz

ZAŁOŻENIA – 1998 rok

średnio 8 gmin

średnio 83 tys. mieszkańców

siedziba władz powiatów

w mieście od 5 tys. mieszkańców

STAN OBECNY – 2012 rok

Ze względu na geograficzne 
zróżnicowanie sieci osadniczej

nie wszystkie powiaty utworzone
w 1998 i 2002 roku mogły spełnić 
wszystkie wymienione warunki



POWIATY WSZYSTKIE WAŻNE

poznański – 319.258

krakowski – 253.334

wołomiński – 213.714

nowosądecki – 202.701

kielecki – 201.643

sejneński – 21.013

węgorzewski – 23.327

bieszczadzki – 22.001

leski – 26.608

gołdapski – 26.642



WSPÓLNOTA POWIATOWA

Policja i PSP

Powiatowe inspekcje

Sądy i prokuratury 
rejonowe

Administracja 
skarbowa i ubezp.

Ratownictwo 
medyczne

Poczty, kina

Dworce kolejowe
i autobusowe

Połączenia kolejowe
i drogowe



OGRANICZENIA TRANSPORTOWE

Kolejowe połączenia pasażerskie nie docierają na teren 51 polskich powiatów

zamieszkałych przez 2,9 mln mieszkańców

Bez obsługi kolejowej pozostaje 81 miast powiatowych

Połączeń pasażerskich pozbawieni są nawet kilkudziesięciotysięczne miasta 

Jastrzębie Zdrój – 92,5 tys., Lubin – 74 tys., Siemianowice Śl. – 70,3 tys.,
Łomża – 63,2 tys., Bełchatów – 60,8 tys., Mielec – 60,8 tys.

Niemal o połowę zmniejszyła się oferta publicznego transportu 

Liczba km realizowanych przez autobusy publicznych przewoźników
w 1990 roku – 1,348 mld, a w 2010 roku – 716 mln

Społeczno-ekonomiczne konsekwencje:

Pogorszenie dostępu do miejsc pracy, spadek znaczenia małych miast powiatowych jako ośrodków 
handlowo-usługowych, pogorszony dostęp do edukacji, oddalenie się usług publicznych



ADMINISTRACJA ZESPOLONA

Starostwo
Powiatowe

1998 rok

Powiatowy 
Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego

Powiatowa Stacja 
Sanitarno-

Epidemiologiczna

Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży 

Pożarnej

Powiatowa Komenda 
Policji

Powiatowa Inspekcja 
Weterynaryjna

demontaż przyszłość

Powiatowy Urząd 
Pracy

Powiatowa Stacja 
Sanitarno-

Epidemiologiczna

Inne instytucje 
powiatowe

Oczekiwany 
model



dochody zadaniaWBREW KONSTYTUCJI



DOCHODY



WKŁAD POWIATÓW (PRZYKŁADY) 

6 mld złotych na inwestycje oświatowe

6,5 tysiąca wyremontowanych
i wybudowanych obiektów oświatowych

blisko 18 mld zł wydanych na inwestycje drogowe

w tym 62 tysiące kilometrów
wyremontowanych dróg powiatowych

1,5 mld złotych na infrastrukturę

domów pomocy społecznej i domów dziecka

25 mld złotych pozyskanych środków zewnętrznych 

przeznaczonych na działania rozwojowe



ZDROWIE

1999 rok

611 przejętych
SP ZOZ-ów

dostosowanie 
sieci placówek do 
potrzeb lokalnych

obecnie 
416 podmiotów 

leczniczych

zdegradowana 
infrastruktura

10 mld zł wydatków 
majątkowych –
inwestycyjnych

zmodernizowana 
infrastruktura

brak spółek 
samorządowych

przekształcenia
114 spółek,

z czego
90 powiatowych

1999 rok 2012 rok
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OD IDEI DO PRAKTYKI

„Wprowadzenie samorządowego powiatu to powrót do tradycyjnych 

istniejących wspólnot, to przekazanie tym wspólnotom tych 

wszystkich zadań lokalnych, których nie przejęły dotychczas gminy. 

Podział kraju na powiaty to mapa rzeczywistych więzi lokalnych, 

które przecież wszyscy doskonale znamy i odczuwamy, szczególnie

w małych miejscowościach i wsiach. 

To one w naturalny sposób skupiały się wokół ośrodków,

które od setek lat stanowiły dla nich centra życia społecznego, 

kulturalnego i gospodarczego. W tych właśnie miejscowościach zasiądą 

przyszłe samorządowe władze powiatowe. 

Tam decydować się będzie o działaniu szkół czy szpitali.”

potrzeba dalszej decentralizacji zadań

i przekazania majątku!

których nie powinno się demontować!

najważniejsze decyzje

zapadają wciąż na szczeblu centralnym!



PAŃSTWO SILNE SAMORZĄDAMI

Fundamentem:

dziedzictwo kulturowe, 

społeczeństwo obywatelskie, 

społeczeństwo informacyjne

Nie będzie silnego,

nowoczesnego państwa

bez silnych wspólnot samorządowych 

Państwo oparte na 

współpracy administracji 

rządowej i samorządowej
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