
Temat: Decyzje blisko obywatela – idea samorządności i zadania samorządu 

terytorialnego w Polsce.  

 
PEWNEGO RAZU, LOKALNA DEMOKRACJA 
 
Ce l e  l e k c j i  w  j ę z y ku  u c z n i a /u c z e n n i c y : 
• zrozumiem ideę samorządności i dowiem się, z czego ona wynika, poznam wybrane fragmenty Europejskiej Karty 

Samorządu Lokalnego i Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej dotyczące samorządu terytorialnego, 

• poznam ważne pojęcia dotyczące samorządu terytorialnego, zasadę pomocniczości, 

• poznam rodzaje jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i ich władze oraz dowiem się, które zadania publiczne są 

realizowane przez gminy, powiaty i samorząd wojewódzki, a które przez rząd centralny. 

 

Obejrzyj film: https://www.coe.int/en/web/human-rights-channel/-/once-upon-a-

time-local-democracy- 

Jeśli masz problem z linkiem wyżej, spróbuj tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=5TBOGhA9hdI 

 

ZAPAMIĘTAJ! 

że problemy dotyczące bezpośrednio małej społeczności można znacznie 

efektywniej rozwiązywać lokalnie niż poprzez decyzje płynące z urzędów 

centralnych 

 

Spróbuj odpowiedzieć (po obejrzeniu filmu) na pytania samodzielnie: (jeśli nie 

potrafisz, na końcu lekcji znajdziesz odpowiedzi) 
1. Z jakim problemem mierzy się wspólnota mieszkańców jaskini na początku filmu? 
2. W jaki sposób lider wspólnoty chciał znaleźć rozwiązanie problemu? 
3. Czy jego plan zakończył się sukcesem? 
4. Co się stało w czasie, gdy lider wspólnoty szukał rozwiązania problemu? 
5. Jakie zbiorowe potrzeby udało się zaspokoić mieszkańcom jaskini poprzez wykorzystanie 
„problemu” spadających kokosów? 
 

Europejska Karta Samorządu Lokalnego 
Dokument został sporządzony 1 października 1985 roku w Strasburgu. 
Wstęp 

Państwa, członkowie Rady Europy, sygnatariusze niniejszej Karty (...) 

Biorąc pod uwagę, iż wspólnoty lokalne stanowią jedną z zasadniczych podwalin każdego ustroju 

demokratycznego; 

Biorąc pod uwagę, iż prawo obywateli do uczestniczenia w zarządzaniu sprawami publicznymi stanowi część 

demokratycznych zasad, wspólnych wszystkim państwom członkom Rady Europy; 

Przekonane, że prawo to może być sprawowane najbardziej bezpośrednio na szczeblu lokalnym; 

Przekonane, że życie wspólnot lokalnych wyposażonych w konkretne odpowiedzialności pozwala na zarządzanie 

skuteczne, a zarazem bliskie obywatela; 

Świadome faktu, że obrona i umacnianie samorządu lokalnego w różnych krajach Europy stanowi istotny 
wkład w budowanie Europy wspartej na zasadach demokracji i decentralizacji władzy; 
Potwierdzając, że zakłada to istnienie wspólnot lokalnych, posiadających organy decyzyjne, wybrane w sposób 

demokratyczny i mające prawo do szerokiej samorządności, jeśli chodzi 

o kompetencje, warunki ich praktykowania oraz środki niezbędne do pełnienia ich misji, 

Ustaliły, co następuje: 

Art. 3. 

2.To prawo jest pełnione przez rady lub zgromadzenia złożone z członków, wybranych w głosowaniu wolnym, 

tajnym, równym, bezpośrednim i powszechnym i mogące zarządzać organami wykonawczymi, które 

przed nimi odpowiadają. 

To zarządzanie nie stawia przeszkód w odwoływaniu się do zgromadzeń obywatelskich, do referendum czy 

https://www.coe.int/en/web/human-rights-channel/-/once-upon-a-time-local-democracy-
https://www.coe.int/en/web/human-rights-channel/-/once-upon-a-time-local-democracy-
https://www.youtube.com/watch?v=5TBOGhA9hdI


wszelkiej innej formy bezpośredniego uczestnictwa obywateli tam, gdzie zezwala na nie prawo. 

 

Co to znaczy??? 

Europejska Karta Samorządu Lokalnego to najważniejszy europejski dokument, który określa, czym jest 
samorząd oraz jakie ma zadania. Karta została sporządzona w Strasburgu w 1985 roku pod auspicjami 
Rady Europy. Weszła w życie w 1988 roku. Polska ratyfikowała kartę w 1994 roku i jest jednym z nielicznych 
krajów, które ratyfikowały kartę w całości – część państw ograniczyła się do ratyfikacji tylko niektórych 
paragrafów. Karta jest częścią polskiego porządku prawnego. 
Karta reguluje najistotniejsze kwestie dotyczące samorządu terytorialnego jako kluczowego filaru europejskich 
demokracji. Podkreśla prawo samorządów lokalnych do samodzielności i konieczność ograniczania 
wpływu władz centralnych na ich działalność, ponieważ wspólnoty lokalne najlepiej potrafią definiować 
swój interes i potrzeby. Karta jest zobowiązaniem państw, które je podpisały, do takiego kształtowania 
swojego ustroju, aby samorządy lokalne pełniły w nim istotnie funkcję gospodarza i zarządcy swojej 
małej ojczyzny. 
 

Fragment Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
Art. 15. [Decentralizacja władzy publicznej] 

1. Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej. 

2. Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe 

i zapewniający jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań publicznych określa ustawa. 

Art. 16. [Samorząd terytorialny] 

1. Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę 

samorządową. 

2. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach 

ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną 

odpowiedzialność. 

(…) 

Art. 164.[Gmina] 

1. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. 

2. Inne jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa ustawa. 

3. Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek 

samorządu terytorialnego. 

(…) 

Art. 167. [Dochody jednostek samorządu terytorialnego] 

1. Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do 

przypadających im zadań. (…) 

4. Zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi 

zmianami w podziale dochodów publicznych. 

(…) 

Art. 171. [Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego] 

1. Działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności. 

2. Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady Ministrów 

i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe. 

3. Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może rozwiązać organ stanowiący samorządu terytorialnego, 

jeżeli organ ten rażąco narusza Konstytucję lub ustawy. 

 

 

Co to znaczy??? 

Ad. 1 (art. 1. i 16) 

Zgodnie z Konstytucją władza w Polsce jest zdecentralizowana – to znaczy, że istotną część zadań 

publicznych wykonują społeczności lokalne i ich władze. Samorząd lokalny to wspólnota mieszkańców 

danej jednostki terytorialnej. „Zadania publiczne” to sprawy, które są ważne z punktu widzenia ogółu 
mieszkańców kraju, regionu czy miejscowości. Nawiąż do filmu z początku warsztatów i zadań publicznych, 
które tam zostały wymienione. Można zadać pytanie o to, jakich zadań publicznych władze lokalne 
nie mogą wykonywać, gdyż z natury rzeczy wymagają one perspektywy ogólnopolskiej (dobrym przykładem 
jest np. polityka obronna, polityka zagraniczna, ustanawianie prawa karnego). 
Zadania publiczne samorządów podzielono na: 
– zadania własne (te, których wykonywanie służy zaspokajaniu potrzeb zbiorowych wspólnoty – np. 
prowadzenie 



szkół, szpitali, zaopatrywanie w wodę, budowa dróg). Zadania własne są wykonywane w imieniu 
własnym i na własną odpowiedzialność oraz finansowane z dochodów własnych samorządów i subwencji 
rządowych. 
– zadania zlecone są realizowane z dotacji celowych z budżetu państwa (np. wydawanie dowodów osobistych, 
wypłata 500+). Przy realizacji zadań zleconych samorządy stają się wykonawcami woli władzy 
centralnej. 
Ad. 2 (art. 164) 

Zgodnie z Konstytucją to gmina jest podstawową i najważniejszą jednostką samorządu lokalnego 

i powinna wykonywać większość kluczowych zadań publicznych. W Konstytucji nie wymieniono innych 
rodzajów samorządu – powiatu i województwa, a więc zakorzenienie gminy w naszym ustroju jest 
najsilniejsze. 
Ad. 3 (art. 167) 

Samorządy otrzymują część dochodu na sfinansowanie powierzonych im zadań publicznych z budżetu 
państwa w postaci dotacji celowych i subwencji ogólnej. Zgodnie z Konstytucją państwo powinno samorządom 
zagwarantować taką ilość pieniędzy, aby mogły skutecznie wykonywać przydzielone im zadania 
publiczne. 
Ad. 4 (art. 171) 

Nad samorządami nadzór sprawuje władza centralna, czyli premier. Jest on jednak ograniczony wyłącznie 
do oceny tego, czy samorządy działają zgodnie z prawem i Konstytucją. Osobą sprawującą nadzór nad 
samorządami w imieniu rządu jest wojewoda. Nadzór w zakresie spraw finansowych sprawują Regionalne 
Izby Obrachunkowe. 
Samorządy mogą się zrzeszać w organizacje (np.: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Unię Metropolii 
Polskich oraz wiele innych organizacji o charakterze zarówno ogólnokrajowym, jak i regionalnym), a także podejmować 
współpracę z samorządami w innych państwach. 
 



 
 
 
 

Scenariusz lekcji oparty na NARODOWEJ LEKCJI O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM 

 



Odpowiedzi na pytania: 
Ad 1. Wspólnota mieszkańców mierzy się z problemem praktycznego wykorzystania 
kokosów, które zaczęły spadać z palmy. 
Ad 2. Lider wspólnoty w pierwszym odruchu postanawia udać się do centralnego 
urzędu w celu rozwiązania problemu. Na miejscu okazuje się jednak, że nie spotyka 
się tam ze zrozumieniem. 
Ad 3. Ostatecznie lider wraca do swojej wioski szczęśliwy, że otrzymał zgodę urzędu 
centralnego na wykorzystanie kokosa. 
Ad 4. Okazuje się, że w międzyczasie mieszkańcy sami z siebie znaleźli wiele sposobów 
na to, by spadające kokosy przysłużyły się ich wspólnocie. 
Ad 5. Potrzebami, które udało się zaspokoić, są: zaopatrzenie w żywność i napoje, 
budowa wodociągu, drogi, ochrona zdrowia, edukacja. 


