Samorząd terytorialny

Local government

1. Z dniem 1 stycznia 1999 r. na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, (Dz. U. Nr 96 poz. 603) wprowadzono nowy zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny
państwa, którego jednostkami są: gminy, powiaty i województwa.
Gmina jest podstawową jednostką terytorialnego podziału kraju. Jednostkami pomocniczymi w gminach są m.in. sołectwa, których organizację i zakres działania określa właściwa rada gminy
odrębnym statutem.
2. Kadencja prezydentów, burmistrzów, wójtów oraz rad gmin,
rad miejskich na prawach powiatu i rad powiatów trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.
3. Prezentowane informacje o administracji publicznej dotyczą zatrudnienia i wynagrodzeń w administracji państwowej
i samorządu terytorialnego oraz samorządowych kolegiach odwoławczych i obejmują jednostki zaliczane według PKD 2007 do
grupy „Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna” w sekcji „Administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne”.
Do administracji państwowej zalicza się:
1) naczelne i centralne organy administracji łącznie z pracownikami zatrudnionymi w ich placówkach zagranicznych:
– instytucje naczelne i centralne (np. kancelarie: Sejmu, Senatu i Prezydenta, ministerstwa, urzędy centralne),
– terenowe organy administracji rządowej niezespolonej
(np. izby i urzędy skarbowe i celne, okręgowe inspektoraty
pracy, urzędy statystyczne, regionalne izby obrachunkowe
oraz do 2010 r. gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych);
2) terenowe organy administracji rządowej zespolonej: urzędy
wojewódzkie, jednostki pomocniczej działalności usługowej
(np. inspektoraty: inspekcji handlowej, nadzoru budowlanego, weterynarii, farmaceutyczne, ochrony środowiska,
ochrony roślin i nasiennictwa oraz urzędy ochrony zabytków
i kuratoria oświaty);
3) niektóre agencje państwowe (np. Agencję Rezerw Materiałowych, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz od
2009 r. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)
oraz jednostki pomocnicze administracji państwowej wraz
z oddziałami regionalnymi.
Do administracji samorządu terytorialnego zalicza się:
1) gminy i miasta na prawach powiatu:
– urzędy gmin i jednostki pomocniczej działalności usługowej (np. jednostki usług komunalnych oraz od 2009 r.
zarządy dróg),
– urzędy miast na prawach powiatu i jednostki pomocniczej
działalności usługowej (np. ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz od 2009 r. zarządy dróg);
2) powiaty, tj. starostwa powiatowe i jednostki pomocniczej
działalności usługowej (np. urzędy pracy, zarządy dróg);
3) województwa, tj. urzędy marszałkowskie i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne (np. urzędy pracy, zarządy
melioracji i urządzeń wodnych oraz od 2009 r. zarządy dróg).
4. Dane o przeciętnych wynagrodzeniach w administracji
państwowej nie uwzględniają wynagrodzeń osób zatrudnionych
w placówkach zagranicznych.

1. On 1 January 1999 a new fundamental three-tier territorial
division of the country (The Act on the introduction of the basic
three-tier territorial division of the state Journal of Laws No. 96
item 603, dated 24 July 1998) was introduced, the units of which
are: gminas, powiats and voivodships.
A gmina is a basic unit of the country’s territorial structure. Auxiliary units in gminas are, among others, village administrator’s
offices. Their organization and scope of activity is outlined by
individual gmina councils in a separate statute.
2. Term of presidents, mayors, village mayors as well as gmina
councils, city councils in cities with powiat status and powiat councils
lasts 5 years, starting from the day of election.
3. Information presented concerning public administration
involves employment and wages and salaries in the state administration, local government administration and local government
appeal councils and covers units included, in accordance with
NACE Rev. 2, in the group ”Public administration and economic
and social policy” in the section ”Public administration and defence; compulsory social security”.
State administration comprises:
1) principle and central organs of administration including the
personnel employed in their foreign entities:
– principle and central institutions (e.g. chancelleries of: the
Sejm, the Senate and the President, ministries, central offices),
– territorial organs of non-combined government administration (e.g. fiscal and customs chambers and offices, district
work inspectorates, statistical offices, regional chambers
of audit and until 2010 auxiliary units of budgetary units);
2) territorial organs of combined government administration:
voivodship offices, auxiliary service units (e.g. inspectorates
of: trade, construction supervision, veterinary, pharmaceutical, environmental protection, plant protection and seed production as well as monument preservation offices and school
superintendent’s offices);
3) some state agencies (e.g. Material Reserves Agency, Polish
Agency for Enterprise Development and since 2009 Agency
for Restructuring and Modernisation of Agriculture) and auxiliary units of state administration with regional units.
Local government administration comprises:
1) gminas and cities with powiat status:
– gmina offices and auxiliary service units (e.g. municipal service entities and since 2009 public road boards),
– offices of cities with powiat status and auxiliary service
units (e.g. geodetic and cartographic documentation centres and since 2009 public road boards);
2) powiats, i.e. powiat starost offices and auxiliary service units
(e.g. labour offices, public road boards);
3) voivodships, i.e. marshals’ offices and voivodship government organizational units (e.g. labour offices, drainage and
water facility boards and since 2009 public road boards).
4. Data concerning average wages and salaries in the state
administration do not include wages and salaries of persons employed in foreign entities.

