Национален Център за Териториално Развитие – ЕАД
София, 1000, ул. “Алабин” 16-20, тел. 980 0308 факс 980 0312

София
2006 г.

2. Представяне на държавното устройство и структурата на
териториалното управление на избраните държави-членки на ЕС
2.2. Полша
Развитие на процесите на децентрализация
Процесът

на

децентрализация

в

Република Полша започва
през

1990

общините

г.,

когато

получават

автономия и върху тях се
прехвърлят

някои

правомощията

от
на

централната власт. Този
процес се определя със
своята последователност
и целенасоченост, което позволява на Полша да разполага в момента
с една добре организирана структура на властта с висока степен на
децентрализация. Първата стъпка в процеса на децентрализация е
укрепване на статута на общините като основна административна
единица. През 1992 г. се лансира и реформа на държавната
администрация, която довежда и до промени в Конституцията през
1997 г. и 1999 г. Тези промени включват прилагането на принципа на
взаимно-допълняемост
администрация,

както

на
и

компетенциите

възстановяването

на

в

държавната

автономията

на

регионално ниво. Лансирани са пилотни програми в 64 големи
градове, които подготвят бъдещия процес на децентрализация на
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местно

ниво.

Със

специален

закон

от

2002

г.

се

урежда

административното управление на столицата Варшава.
Организацията и разпределението на властта в Полша е
добре

организирано,

както

при

вертикалното

така

и

при

хоризонталното структуриране на органите на управление и техните
задължения.
Централната власт, изпълняваща трите функции – законодателна,
изпълнителна и съдебна, се състои от Двукамерен парламент,
Президент, Правителство и Конституционен съд. Представителите на
Сената (горна камара на Парламента) и Сейна (долна камара на
Парламента) се избират чрез преки всеобщи избори. Президентът,
чийто мандат е 5 години, назначава министър-председател и
правителство. Съдиите от Конституционния съд се посочват от
долната камара на Парламента и влизат в длъжност за 9 години. В
ролята

си

на

изпълнителен

орган

на

централната

власт,

Правителството и по-точно Министър-председателя по предложение
на Министъра на държавната администрация, назначава и отзовава
войводите (управителите) – представителите на централната власт на
регионално

ниво.

Органите

на

централната

власт

осигуряват

вътрешния ред и безопасност, външната сигурност и управляват
държавния бюджет.
От 1 януари 1999 г., Полша е разделена на 16 региона
(воеводства), всеки от които има собствен законодателен орган –
Съвет на воеводството. Членовете на съвета се избират на преки
избори. Изпълнителен орган на региона е Изпълнителен комитет на
воеводството, оглавяван от Маршал. Членовете на този комитет се
избират от Съвета на воеводството. В организацията на властта на
регионално ниво се пресъздава държавното устройство. Воеводствата
се ползват с изключително широки правомощия относно управлението
на местната политика. От компетенция на регионалната власт са:
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политиката за регионално развитие, социалната политика, политиката
на

пазара

на

труда,

управлението

на

болничната

структура,

териториалното устройство, организацията на висшето образование,
подпомагане и поощряване икономическото развитие на региона,
управление на оперативните програми по структурните фондове на
ЕС, защита на околната среда и управление на регионалните пътища.
Воеводата (управителят) контролира съответствието на местните
закони с федералните, разпределя държавните средства и наблюдава
дейността на местната администрация.
Териториалната структура на местно ниво се състои от 315
околии (повяти) и 2500 общини (+65 града, които имат статут на
околии). Сходно на регионите, властта в околиите и общините се
разпределя между законодателните органи (Околийски или общински
съвет) и Изпълнителен комитет. Членовете на околийските и
общинските

съвети

се

избират

на

преки

местни

избори,

по

пропорционална система. Околийските и общински съветници избират
председателите и членовете на Изпълнителните комитети. Като
представители

на

местната

власт,

околиите

и

общините

си

разпределят отговорностите и компетенциите. Правомощията на
околиите се определят според това кои дейности на местното
управление не биха могли да бъдат поверени на общините. Това
включва предоставяне на административни услуги, организация на
средното образование,
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защита на потребителите, социално осигуряване, управление на
местните

бюра

по

труда,

управление

на

местните

болници,

гражданска защита, контрол на строителството.
Според конституционните изменения определящи статута и
правомощията на общините, от компетенцията на общините са всички
дейности неповерени на други държавни структури. Някои от тях са
водоснабдяването и преработката на отпадъчни води, електро и
газоснабдяването, топлофикацията, управление на недвижимата
собственост,

общинските

жилища,

поддръжката

на

депата

за

отпадъци. В 65-те градове-околии, един от които е столицата
Варшава, съществува само едно ниво на местно самоуправление,
което изпълнява смесени функции на околия и общини.

3. Модели на координация на деконцентрираните звена в
страните членки със сходно административно-териториално
устройство
3.2. Полша
3.2.1. Модели на координация на деконцентрираните звена и
взаимодействието им с органите регионалното и местното
самоуправление
Създаването на нови териториални власти-околии (powiats) и
воеводства изисква значителни промени в разпределението на
компетентностите между държавната администрация и тази на
териториалните

власти,

както

и

в

структурата

и

начина

на

функциониране на деконцентрираната държавна администрация.
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Законът от 24 юли 1998 за “промяна на някои закони,
определящи

компетенциите

на

органите

на

публичната

администрация – във връзка с реформата на режима на организация
на държавата” прехвърли към новите териториални власти списък от
задачи и компетенции, които преди 1 януари 1999 г. принадлежаха на
държавната

администрация.

Същият

закон

прехвърля

към

териториалните власти, институциите и органите, изпълняващи тези
задачи, които преди 1 януари 1999 г. са били подчинени и под
контрола на съответните министри, на централните държавни
административни

органи,

на

воеводите

(представителите

на

държавата). Списъкът на тези институции и органи е определен със
заповед на министър-председателя.
Премахването на 49 стари войводства – териториални единици
на държавната администрация – е свързано с “ликвидирането” на
структури

на

общата

държавна

администрация,

които

са

функционирали в тези войводства. Новите структури са създадени на
1 януари 1999 г. (16 нови войводства). В същото време структурите на
специалната (секторната) държавна администрация са подложени на
известни промени.
В съответствие със закона от 5 юни 1998 г. за държавната
администрация във войводството, тази администрация се изпълнява
от:
• войводата;
• под властта на войводата, от ръководителите на службите,
инспекциите и охраната на общата (унифицирана) администрация,
които изпълняват задачите и компетенциите, определени от
законите:
- от името на войводата, основавайки се на позволението,
предвидено от закона;
- от тяхно собствено име, ако законите го постановяват;
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• от органите на специалната администрация (неунифицирана,
следователно не подчинена на войводата);
• от органите на териториалните власти, ако изпълнението на
задачите на държавната администрация произтича от закона или от
някое споразумение;
Учредяването на органи на специалната администрация, както и
на деконцентрирани агенции на министерствата може да се извърши
само чрез закон и при условие, че е продиктувано от националния
характер на задачите, които трябва да бъдат изпълнени или ако
териториалният обхват на дейността надхвърля територията на
войводството. Списъкът на органите на специалната администрация е
определен в приложение към закона.
Статутът на войводата се постановява чл. 7 от закона и се
определя като:
• представител на министерския съвет във войводството,
• висшестоящият ръководител в общата държавна администрация,
• орган за контрол на териториалните власти,
• вишестоящ орган в административната процедура,
• представител на държавния трезор в рамките и на принципите,
определени от закона.
Същият закон уточнява отговорностите на войводата, които
произтичат от неговия статут, подчертавайки в частност, че като
представител

на

министерския

съвет,

войводата

отговаря

за

изпълнението на политиката на правителството на територията на
войводството.
Като

висшестоящ

в

унифицираната

правителствена

администрация, войводата управлява и координира нейната дейност,
осигурява

необходимите

условия

за

нейното

ефикасното

функциониране и поема отговорността за резултатите от нейната
дейност.
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Войводата изпълнява своите задачи с помощта на заместниквойводи, ръководители на унифицирани служби, на генералния
директор на войводската управа и на директорите на отделите.
Организацията

на

общата

правителствена

администрация

във

войводството е определена в статута на войводската управа, издаден
от войводата и подложен на приемане от министър-председателя.
Законът от 5 юни за околиите поставя в областта на неговата
дейност

изпълнението

на

някои

задачи

на

държавната

администрация, отнасящи се най-вече до услугите, контрола и
защитата. Същият закон постановява, че законите могат да определят
някои други задачи от областта на държавната администрация, които
могат да бъдат изпълнени от околиите.
Околията може също да сключва договори с органите на
държавната администрация, свързани с изпълнението на публични
задачи от областта на държавната администрация.
В случаите, определени от закона, и най-вече, за да се премахне
директната опасност за обществения ред и сигурност, съответните
органи на държавната администрация

могат да възложат на

околиите изпълнението на някои задачи срещу покриване на
разходите.
Законът от 8 март 1990 г. за общинската власт постановява, че
задачите от областта на държавната администрация могат да бъдат
налагани на общините само чрез закон или споразумение, подписано
между общината и съответния орган на държавната администрация.
Делегираните функции са: регистрацията на бракове, раждания и
смърт; издаването на лични карти и шофьорски книжки; гражданска
защита и строителен надзор.
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4. Взаимоотношения на деконцентрираните структури с органите
на регионално и местно самоуправление
Взаимоотношенията

деконцентрираните

структури

в

държавната администрация на Полша се осъществяват в рамките
на Конституцията и законите на страната. Според Конституцията
Полша

е

единна

държава

и

местното

управление

осигурява

децентрализация на публичната власт. Местното самоуправление
изпълнява задачи, които не са в правомощията на други органи на
публичната власт. Законосъобразността на действията на местните
органи подлежи на контрол от министър-председателя, войводите и
местните одиторски камари.
Единиците на местно самоуправление имат правото да се
сдружават , да се присъединяват към международни организации и
регионални общности.
Според

Конституцията

най-ниското

ниво

на

местно

самоуправление е общината. Нейните функции и правомощия се
съдържат в Закона за местно самоуправление от 1990 г. Според
него няма разделение между градски и селски общини. На практика
такова разграничение се прави и това е видно от имената на местните
институции и в статистиката.
В закона се определят задачите на местното самоуправление.
Разграничават се два основни типа отговорности: задължителни и
отговорности,

делегирани

от

държавната

администрация.

Задължителните отговорности се възлагат само със закон.
От 01.01.1999 г. са въведени окръзите като второ ниво на
местното самоуправление. Според Закона за самоуправлението на
окръга от 05.06. 1999 г. окръгът има следните задачи:
Околиите
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Околиите управляват услугите, които покриват територия повече
от една община:
• управление на средни училища и училища за деца инвалиди;
• управление на болниците;
• санитарен и епидемиологичен контрол;
• обществен ред и сигурност;
• подкрепа на културните институции, чиято дейност излиза
извън обхвата на отделна община;
• окръжни пътища – строителство и поддръжка;
• поземлен регистър;
• управление на водните ресурси и защита на околната среда;
• пожарна безопасност, природни бедствия- превенция ;
• борба с безработицата;
• защита правата на потребителите;
С нормативен акт държавната администрация може да повери и
други задачи на околията. Околията е юридическо лице и може да
приема местни закони. Министър – председателят упражнява контрол
върху дейността на околията, а местната одиторска камара следи за
финансовите дела. Тя може да отменя решения, които противоречат
на закона. Околиите се определят като градски – обхващащи само
територията на един град, и такива, обхващащи община, град или
няколко градско – селски или само селски общини.
Според закона градска околия е – град с повече от 100 000
жители или град, които преди 31.12.1998 г. е бил център на
воеводство и е под 100 000 жители.
Варшава има специален статут според Закона за местно
самоуправление на Варшава от 1994 г. Местните съвети, както и в
останалата част на страната се избират пряко от населението .
Варшава е градска околия , а втора околия със седалище също
Варшава обхваща общините, западно от града.
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От 01.01.1999 г. воеводствата стават третото ниво но местно
самоуправление. Те имат важни административни отговорности.
Според Закон за местното самоуправление на воеводствата от
05.06. 1998 г. обсегът на дейностите на воеводствата не нарушава
независимостта на общините и окръзите.
Органите на управление на воеводствата нямат контролни
функции спрямо органите на общините, те не са и органи на висшата
администрация.
Регионите – воеводствата са отговорни за икономическото и
културното развитие на територията. Те имат четири сфери на
дейност:
• Насърчаване на икономическото развитие;
• Обществени услуги от регионален характер, като например
висшето образование, специализирани здравни услуги, някои
културни дейности и др.;
• Опазване на околната среда и управление на природните
ресурси;
• Развитие на регионалната инфраструктура, включително
пътищата, транспорта и комуникационните мрежи.
Воеводството е юридическо лице и може да промулгира закони.
Министър-председателят и воеводите контролират дейността на
воеводствата, а местната одиторска камара следи финансовата
дейност.
Тъй като воеводствата имат държавна и местна роля тяхната
администрация е определена в самия закон. Тя се състои от :
- воеводи;
- глави на държавната администрация, подчинени на воеводата;
- органи

на

държавната

администрация,

подчинени

на

индивидуални департаменти;
- органи на местното самоуправление;
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- главата на държавната административна институция, намираща
се в територията на околията и подчинена на председателя на
околията;
- органи на други местни управителни тела.
Най-важният орган във воеводството е воеводата, който се
назначава

от

министър-

председателя

след

издигането

на

кандидатурата му от Министъра на вътрешните работи и публична
администрация.
Разпределението на компетентностите и взаимодействието
между трите нива на местно самоуправление не винаги е достатъчно
ясно.

Общините,

околиите

и

воеводствата

имат

много

общи

компетентности, въпреки че те са определени в нормативни актове от
различен порядък. Макар че публичните задачи са общи за трите
отделни нива на местно самоуправление, тези отговорности варират в
различните нива не само по обсег на действие, но и по специфичните
функции. Институции с ясно изразен регионален принцип на действие
и тези, които ги контролират са на ниво околия и войводство.
Според Закона за разделение на компетентностите от
27.07.1998 г. предучилищното и публичното основно и средно
училище са подчинени на общините. Околията надзирава работата на
публичните

средни

училища,

техническите,

специализираните

училища и педагогическите библиотеки. Воеводствата управляват
професионалните училища и квалификацията на учителите.
Разделението

на

компетентностите

между

местното

самоуправление и държавната администрация се регулира по законов
път, но практиката показва, че в много случаи липсва конкретна
уредба. Това особено важи за поддръжката на пътищата, което
принципно е приоритет на местното самоуправление, както и на
различните нива на държавната администрация. Конституцията
определя, че самите органи на местно самоуправление изготвят реда
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на

действие

организационен

във

вътрешната

модел

си

система.

Няма

единен

за органите на общините, окръзите и

воеводствата.
Законът за работещите в самоуправлението от 1990 г.
регулира

отношенията

между

работещите

в

местното

самоуправление. Законът за финансиране на общините от 1993 г.
разрешава на общините да работят при дефицит.
Воеводствата също са юридически лица, които имат собствен
бюджет и право на собственост, същевременто те представляват и
единици за управление на деконцентрираната администрация..
Основната част от териториалните звена са включени в състава
на воеводствата, окръзите или общините и техните функции са
преразпределени между отделните нива на самоуправление.
Във всяко воеводство, по подобие на френския модел, има
воевода

(префект)

администрация,

като

номиниран

ръководител
от

на

деконцентрираната

правителството

по

политически

признак.
Общините, окръзите воеводствата са автономни при изпълнение
на своите компетенции и на делегираните от държавата функции.
Контролът за законосъобразност се осъществява от воеводата. Той
контролира законосъобразността на действията на местните власти.
Наред с това координира държавната администрация на ниво
воеводство и окръзи (полиция, социални грижи, инспекция за защита
на околната среда). Контролът за разходването на бюджетните
средства се осъществява от регионалните поделения на сметната
палата
Държавната администрация е представена само на регионално
ниво. Представителят на държавата (войводата) обаче не се
занимава с въпросите на управлението. Неговата задача е да
защитава интересите на държавата като цяло и да наблюдава
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законосъобразността на действията на регионалните и местните
органи. Той отговаря и за дейността на всички контролиращи и
инспектиращи органи (здравна инспекция; инспекция за защита на
околната среда и др.). Значителна част от дейностите е иззета от
ръцете на министрите и свалена на по-ниско ниво.
Нормативна уредба
Конституция на Република Полша от 1997 г.
Закон за местното самоуправление от 1990 г.
Закон за самоуправлението на окръга от 1998 г.
Закон за местното самоуправление на Варшава от 1994 г.
Закон за самоуправлението на войводствата от 1998 г.
Закон за общинското финансиране от 1993 г.
Закон за работещите в самоуправлението от 1990 г.
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