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I  Modelul polonez al autonomiei locale

1.1 Independenţa şi sistemul politic

Polonia a luat fiinţă ca stat în anul 966 d. Hr., sub dinastia Piast. În anul 1025 
a fost proclamată regat, iar în 1569 s-a unit cu Lituania şi a devenit o putere 
importantă în Europa Centrală, extinzându-şi graniţele până la Marea Neagră. 
Republica celor două naţiuni s-a desfiinţat în 1795 ca urmare a împărţirii Poloniei 
între Regatul Prusiei, Imperiul Rus şi Austria. Polonia şi-a redobândit independenţa 
în anul 1918. Cel de-al Doilea Război Mondial a marcat începutul unei perioade 
de mari încercări pentru poporul polonez. Acesta a fost nevoit să suporte divizarea 
ţării şi ocuparea de către Germania şi Uniunea Sovietică, decimarea a milioane de 
compatrioţi şi distrugerea capitalei Varşovia. 

Începând cu anul 1945, ţara a fost ocupată de sovietici. Comuniştii au desfiinţat 
tradiţia autonomiei locale şi au creat un sistem administrativ după modelul 
sovietic, puternic centralizat. Toate deciziile importante erau supuse consultărilor 
cu partidul comunist de la guvernare. Organele superioare controlau activitatea 
administraţiei locale, subordonată ministerelor de ramură. Bugetele locale erau 
incluse în finanţele administraţiei centrale, fiind stabilite limite foarte stricte 
pentru acestea. 

Regimul comunist polonez s-a confruntat cu o mişcare de opoziţie din ce în 
ce mai influentă, strâns legată de Biserica Catolică. Cel mai important şi cel mai 
cunoscut moment al perioadei comuniste este naşterea sindicatului „Solidaritatea”, 
în anul 1980, la care au aderat peste 10 milioane de oameni. Partidul comunist 
a pierdut teren, iar în anul 1989 au avut loc alegeri libere, în urma cărora Lech 
Walesa, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, a devenit Preşedinte al ţării.

Societatea poloneză era pregătită şi aştepta schimbări radicale ale sistemului 
în sensul democraţiei şi al economiei de piaţă. Noii lideri au satisfăcut aceste 
aşteptări, iar primii ani s-au bucurat de reforme rapide. Una dintre primele reforme 
a fost descentralizarea. 

Au urmat transformări profunde ale economiei şi societăţii poloneze, pe 
care teoreticianul Fransi Fukuyama le numeşte „un miracol”. Polonia a devenit 
membru al NATO în 1999, iar în anul 2004 a aderat la Uniunea Europeană. 

Republica Polonă numără peste 38 milioane de locuitori, dintre care aproximativ 
97% sunt polonezi, de religie predominant catolică. Limba poloneză este vorbită 
de peste 42 milioane de polonezi, inclusiv din Statele Unite ale Americii, Rusia şi 
Ţările Baltice. 

Conform Constituţiei, Polonia este o republică parlamentară, care se bazează 
pe principiul separării puterilor în stat. Parlamentul este organul legislativ central 
al puterii de stat; acesta este format din două camere: Seim (camera inferioară), 
cu 460 de membri, şi Senatul (camera superioară), cu 100 de membri. Puterea 
executivă este reprezentată de Preşedinte şi Consiliul Miniştrilor. Preşedintele este 
reprezentantul suprem al statului în relaţiile interne şi externe, este comandantul 
suprem al forţelor armate, garantează inviolabilitatea şi indivizibilitatea teritoriului 
ţării şi respectarea Constituţiei. Consiliul Miniştrilor este organul central executiv 
al puterii de stat şi este compus din prim-ministru, vicepremieri, miniştri şi şefii 
comitetelor.

1.2 Scurt istoric al reformei de descentralizare

Colapsul comunismului în Polonia (1989) a oferit putere reprezentanţilor 
mişcării democratice conduse de Sindicatul „Solidaritate”. Societatea poloneză era 
pregătită şi aştepta schimbări radicale ale sistemului în ceea ce priveşte democraţia 
şi tranziţia la economia de piaţă. În primii ani s-au implementat reforme ce au 
stabilit fundamentul pentru întâietatea sistemului de legi, a libertăţilor politice, a 
protecţiei drepturilor omului şi a unei economii de piaţă libere în Polonia. Mişcarea 
pro-reformă a consolidat sistemul administraţiei de stat. Una dintre primele reforme 
în acest domeniu a fost cea de descentralizare. 

Prima reformă de descentralizare, din anul 1990, a reflectat discuţiile într-un 
cadru restrâns al experţilor „Solidarităţii” din anii ’80 şi a fost legată de puternica 
voinţă politică de a slăbi rolul administraţiei centrale post-comuniste şi al structurilor 

Figura 1. Republica Polonă: populaţie, suprafaţă, capitala ţării

Sursa: http://library.thinkquest.org/CR0212302/poland.html
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acesteia şi de a acorda libertate iniţiativelor civice, comportamentelor democratice şi 
responsabilităţii (“în sfârşit, suntem stăpâni în propria noastră casă”). Reintroducerea 
vechiului sistem al administraţiilor locale în Polonia nu a fost precedată de o analiză 
profundă, de programe-pilot, de strategii etc. Această reformă a fost pregătită şi 
implementată într-un timp foarte scurt. Administraţia non-comunistă a lui Tadeusz 
Mazowiecki şi-a început activitatea în septembrie 1989, în martie 1990 s-a făcut un 
amendament la Constituţie, după care a urmat Actul autonomiei teritoriale şi alte 
acte legislative (în primele luni, au fost amendate peste 100 legi/proiecte de lege). În 
mai 1990 au avut loc primele alegeri municipale libere. Pregătirea şi implementarea 
reformei au fost coordonate de Biroul Guvernului Plenipotenţiar pentru Reforma 
Autonomiei Teritoriale.

Reforma din anul 1990 nu a schimbat organizarea teritorială a ţării, dar a oferit 
puterea administrativă locală comunelor (gmina) – unităţi teritoriale de bază cu un 
număr mediu de locuitori, de aproximativ 7000 de persoane. Scopul creării gminelor 
nu a fost doar de divizare a teritoriului administrativ, dar şi de dezvoltare a comunelor 
capabile să îşi soluţioneze problemele locale. Comunele îşi aveau propriile sarcini, 
proprietatea şi resursele financiare (cca 15% din totalul PIB), au obţinut un sistem 
de alegeri libere şi protecţie legală în raport cu administraţia centrală. Controlul 
statului asupra rezultatelor exercitării sarcinilor comunelor a fost limitat doar la 
aspecte legale. Noile administraţii locale şi-au demonstrat eficienţa şi au format în 
scurt timp o reală putere politică ce făcea lobby pentru descentralizare. 

Al doilea pas către descentralizare a fost făcut după revenirea la putere a partidelor 
de după “Solidaritate”, în toamna anului 1997 (cabinetul prim-ministrului Jerzy 
Buzek). Această reformă fusese pregătită mai bine după mai mulţi ani de studii, 
strategii, schimburi de experienţă interne şi în afara ţării (proiecte-pilot, vizite de 
studiu, consultări etc.). Atunci când a apărut voinţa politică, reformatorii ştiau exact 
ce aveau de făcut, dar timp nu era suficient. În 1998, reformatorii au avut numai o 
jumătate de an pentru a realiza reforma, de aceea nu a fost timp pentru verificarea 
tuturor soluţiilor, aceştia asumându-şi riscul politic. Prof. Michal Kulesza, care a 
devenit în decembrie 1997 Plenipotenţiarul Guvernului pentru Reforma Sistemului 
de Stat, afirmă că aceasta era unica abordare realistă:1

“ (…) Momentul favorabil, în care birocraţia centrală (care îşi apără în general 
poziţia) este destul de slabă încât să permită schimbări substanţiale este, de obicei, 
foarte scurt. Problema timpului este crucială. Dacă reformatorii nu sunt gata să 
îşi prezinte conceptele şi particularităţile exact atunci când e necesar şi posibil 
(din punctul de vedere al situaţiei politice), atunci probabil că momentul potrivit 
s-a dus… Democraţiile tinere nu agreează reformele structurale care afectează 
interesele economice şi politice ale multor partide şi grupuri, subminându-le 
poziţiile şi mecanismele prezente în funcţionarea statului, economie şi politică… 
În 1998, reformatorii au avut doar şase luni pentru a realiza reforma… Principalul 
factor în asigurarea succesului era menţinerea ritmului de muncă alert… Scopul 
1 (citat din Michal Kulesza 2002, p. 204-205, după Pawel Swaniewicz).

meu era implementarea reformei chiar în cazul în care calitatea ar fi avut de 
suferit… În opinia mea, am reuşit să atingem 80 la sută din obiectiv, ceea ce e 
mult. Cât despre rest, rămâne în exercitarea administraţiilor locale în lupta lor 
permanentă cu centralismul de stat (…)”

Reforma din 1998 a schimbat, în sfârşit, organizarea teritorială a ţării: a reintrodus 
nivelul mediu – judeţele2 (powiat-ele) şi a consolidat regiunile (województwo) 
(49 regiuni mici au fost înlocuite cu 16 mai puternice). Noile unităţi teritoriale au 
devenit puteri administrative locale şi şi-au primit propriile resurse. 

În 2002, au fost făcute schimbări în ceea ce priveşte alegerile locale, inclusiv 
alegerea directă a primarilor. În 2003 şi în 2007, sistemul finanţelor locale a fost 
supus unei reformări profunde. 

1.3 Cadrul legal al autonomiei locale

Legislaţia naţională

Constituţia adoptată în aprilie 1997 (prin referendum) constată că Polonia este 
un stat unitar, iar autoritatea locală asigură descentralizarea autorităţii publice. 
Rezidenţii legali ai unităţilor diviziunilor teritoriale de bază cuprind o comunitate 
administrativă locală, iar guvernul local îşi exercită autoritatea publică prin 
îndeplinirea sarcinilor care îi revin.

Constituţia din 1997 reglementează relaţiile dintre administraţia de stat şi guvernul 
local. Prim-ministrul, voievozii şi camerele regionale de audit monitorizează 
autorităţile locale.

Organele autorităţii publice locale care încalcă constituţia sau actele parlamentare 
pot fi dizolvate la indicaţia prim-ministrului. Autorităţile locale au dreptul de a crea 
asociaţii şi de a participa în cadrul asociaţiilor internaţionale din comunităţile locale 
şi regionale, de a coopera cu comunităţile locale şi regionale din alte state.

Capitolul VII din Constituţie, intitulat “Autonomia locală”, este dedicat 
în totalitate acestui subiect, declarând că unitatea de bază a guvernării locale 
este comuna, pe când Actul privind Autonomia Locală defineşte şi alte unităţi 
administrative strict locale şi regionale.

Constituţia stabileşte că unităţile administrative locale sunt entităţi juridice 
şi garantează dreptul lor la proprietate proprie. Sarcinile publice care satisfac 
necesităţile comunităţii locale sunt atribuite autorităţilor locale. Administraţia 
de stat, de asemenea, poate să însărcineze autorităţile locale în vederea asumării 
responsabilităţilor adiţionale. Principalele legi şi acte legislative relevante pentru 
reforma autonomiei locale sunt prezentate în Anexa 2.

Baza juridică a Comunelor (Gmina). O comună reprezintă o entitate juridică 
şi poate promulga legea la nivel local. Prim-ministrul exercită monitorizarea 
activităţilor comunei, pe când Camera Regională de Audit supraveghează activităţile 
financiare; ambele instituţii au autoritate doar asupra legalităţii deciziilor. Deşi 
2 Vechile judeţe (poviat-ele) au fost dizolvate în 1975.
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Constituţia prevede că unitatea de bază a guvernării locale este comuna, Actul 
privind Autonomia Locală din 1990 permite crearea „unităţilor auxiliare” în cadrul 
comunei, inclusiv cu consilii de cartier în oraşele mari. 

Baza juridică a Judeţelor (Powiat). La 1 ianuarie 1999, judeţele au fost introduse 
ca al doilea nivel administrativ. Un judeţ reprezintă o entitate juridică şi poate 
promulga legea la nivel local. Prim-ministrul exercită monitorizarea activităţilor 
administraţiei judeţene, pe când Camera Regională de Audit supraveghează 
activităţile financiare sau chiar revocă deciziile care contravin legii. 

Baza juridică a Voievodatelor (Voivodship). La 1 ianuarie 1999, voievodatele 
au devenit al treilea nivel al sistemului administrativ local. Adiţional funcţiilor 
ce rezultă din sarcinile autorităţii locale, voievodatele dispun de alte importante 
responsabilităţi administrative. În ceea ce priveşte dimensiunea acestora (numărul 
rezidenţilor şi suprafaţa) voievodatele sunt omoloagele regiunilor din ţările Uniunii 
Europene.

În conformitate cu Actul privind Autonomia Voievodatelor din 5 iunie 1998, 
scopul activităţilor voievodatelor nu atentează la independenţa judeţului sau a 
comunei. Organele guvernării voievodatului nu sunt nici organe de supraveghere 
a judeţului şi comunei, nici organe de nivel superior în activitatea administrativă. 
Această distincţie a fost realizată pentru a elimina presiunile opoziţiei asupra 
nivelului administrativ II al reformei administrative locale. Prevederile privind 
alegerile în cadrul voievodatelor sunt similare celor din comune şi regiuni. 

Un voievodat este o entitate juridică şi poate promulga legea la nivel local. Prim-
ministrul şi voievodul supraveghează activităţile administraţiei voievodatului, iar 
camera de audit – activităţile financiare.

Odată ce voievodatul deţine roluri de nivel central şi local în sistemul politic 
polonez, un act separat a fost adoptat la 5 iunie 1998 stipulând că administrarea de 
stat este realizată în cadrul voievodatului de către:

Voievod;•	

Conducătorii instituţiilor administrative de stat subordonate voievodului;•	

Organele administrative de stat subordonate departamentelor individuale, •	
precum cele de securitate, finanţe şi afaceri interne;
Organele de administrare regională, în baza acordurilor încheiate cu •	
administraţia de stat sau în baza legislaţiei în vigoare;
Conducătorii instituţiilor administrative de stat localizate la nivel de judeţ şi •	
subordonate preşedintelui (starostei) judeţului;
Organe ale altor administraţii locale, în temeiul legislaţiei sau al acordurilor •	
semnate cu administraţia de stat.

Cel mai important în cadrul voievodatului este voievodul, care este numit de 
către prim-ministru la propunerile ministrului afacerilor interne şi administraţiei 
publice. Divizarea administrativă între administraţia de stat şi administraţia locală 
din Polonia este prezentată în tabelul 1.

Statutul capitalei

Prin Actul din 1994 privind Autonomia Locală a Capitalei Varşovia, sistemul 
de organizare precedent al oraşului compus din şapte sectoare a fost desfiinţat şi 
înlocuit cu 17 comune, din care una este centrul Varşoviei. Acest aranjament a 
condus la o confuzie majoră în ceea ce priveşte desemnarea autorităţii. În primul 

ADMINISTRAŢIA DE STAT ADMINISTRAŢIA 
LOCALĂ 

Nivel central
 CABINETUL DE MINIŞTRI

                                                              
Nivel de 
districte 
speciale 

ADMINISTRAŢIA 
NON-INTEGRATĂ 

 

Nivel regional 
Województwo 
/ Voivodship)

ADMINISTRAŢIA 
INTEGRATĂ 

condusă de Voievod-
Wojewoda în calitate 

de reprezentant al 
statului Administraţia locală a 

Voievodatului, condusă de 
Mareşalul Voievodatului 

(Marszałek Województwa)      
  

Servicii civile, 
gărzi şi inspecţii ale 

Voievodatului 

  

Nivel de judeţ  
(powiat / 
poviat)

Administraţia 
integrată a poviatului 

(servicii civile, gărzi şi 
inspecţii)

Administraţia locală a 
poviatului, condusă de 

Starosta    
 (care controlează şi 

administraţia integrată a 
poviat-ului) 

Nivel de 
comună 
(gmina)

Administraţia comunei, 
condusă de voit (wójt) – în 

comunele rurale, primar 
(burmistrz) – în comunele 
urbane sau rurale-urbane, 
preşedinte (în comunele 

urbane mari) 

Tabelul 1. Divizarea administrativă între administraţia de stat şi administraţia loca-
lă din Polonia
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rând, ca şi în restul ţării, consiliile locale sunt selectate prin alegeri directe. În al 
doilea rând, toate comunele formează o uniune comunală obligatorie condusă de 
către consiliul din Varşovia, ales, de asemenea, prin vot direct. În al treilea rând, 
Varşovia este un judeţ urban; un al doilea judeţ cu sediul în Varşovia care cuprinde 
municipalităţile situate la vestul oraşului, consiliu care este ales prin vot direct. Mai 
mult decât atât, în conformitate cu actele din 1994 şi 1998, rezidenţii din comuna din 
centrul Varşoviei aleg consilierii fiecărui sector al oraşului. Structura complicată a 
capitalei a prezis ca în viitorul apropiat Consiliul Varşoviei va fi desfiinţat şi consiliul 
judeţean va moşteni competenţele acestuia. Reforma cadrului administrativ în vara 
anului 1998 a cauzat suprapunerea completă a competenţelor Consiliului Varşovia 
şi consiliului judeţean.

1.4 Structura administrativ - teritorială

Nivele ale administraţiei publice locale

Din 1999, în Polonia există trei nivele ale administraţiei locale: 

regiuni/voievodate (województwo) – 16;•	

comune (gmina) – 2479 (inclusiv 306 comune urbane, 597 comune urbane •	
mixte, 1576 comune rurale);

judeţe (powiat) – 379 (inclusiv 65 urbane).•	

Cele 16 voievodate formează nivelul cel mai înalt al împărţirii teritoriale a 
Poloniei. Puterile administrative sunt împărţite de către guvernatorul desemnat de 
guvernul central – voievodul (wojewoda) şi consiliul ales de cetăţeni – sejmik, care 
alege executivul (zarząd województwa) şi este condus de mareşal (marszałek). 

După 1999 au apărut propuneri de a crea trei voievodate adiţionale – Polonia 
Centrală, Polonia Veche şi Pomerania Centrală – şi de a exclude Varşovia împreună 
cu zona sa metropolitană din voievodatul Mazovia, dar până în iunie 2009 doar 
proiectul voievodatului Pomerania Centrală a fost prezentat în faţa Sejm-ului şi 
respins după dezbateri. Rapartizarea regiunilor, suprafaţa şi populaţia existentă în 
anul 2006 sunt prezentate în Figura 3.

Cele 379 de powiate sunt unităţile administrative intermediare între voievodat şi 
comună. Powiatele formează voievodate, numărul lor variază de la 12 în voievodatul 
Opole la 42 în voievodatul Mazovia.

Există două tipuri de powiate:
powiatele „teritoriale”, adică powiatele proprii, care cuprind cel puţin trei •	
comune;
municipiile, powiatele „orăşeneşti” sau oraşele cu statutul de powiat – o •	
comună urbană care realizează atât funcţiile sale proprii, cât şi funcţiile 
powiatului. 

Reşedinţa powiatului propriu trebuie să se afle într-un oraş. Fiecare powiat 
propriu este condus de consiliul ales de cetăţeni (rada powiatu), care alege, la rândul 
său, executivul (zarząd powiatu) condus de staroste. 

Municipiile dispun de consiliu şi executiv propriu (rada miasta şi zarząd 
miasta). În conformitate cu Actul privind Autonomia Judeţelor (powiatelor), 
un judeţ orăşenesc poate fi: i) un oraş cu o populaţie mai mare decât 100000 de 
rezidenţi; sau ii) un oraş care până în 31 decembrie 1998 a fost centru de reşedinţă 
a unui voievodat, are un număr mai mic decât 100000 de rezidenţi şi dispune de o 
infrastructură corespunzătoare în vederea prestării serviciului public. În cel de-al 
doilea caz, acordarea statutului de judeţ (powiat) îi revine Consiliului de Miniştri.

Formate din cel puţin două sate, cele 2478 de comune sunt unităţile cele mai 
mici ale împărţirii administrative poloneze. Există trei tipuri de comune:

comunele urbane — formate dintr-un singur oraş (adică teritoriul său •	
administrativ);

comunele rurbane — formate dintr-un oraş mic şi satele înconjurătoare;•	

comunele rurale — formate exclusiv din sate. O comună a cărui sediu se află •	
într-o comună urbană, spre exemplu comuna Słupsk, este clasificată şi ea ca 
o comună rurală, căci nu include nici un oraş.

Figura 2. Diviziunea teritorială şi organizarea administraţiilor publice locale

Sursa: http://www.google.md/search?hl=ru&q=Territorial+division+of+Poland&bav



16 17
Conducătorul unei comune este şi el ales de cetăţeni. Acesta poate fi „prezydent” 

(preşedinte) în oraşele mari, „burmistrz” (primar) în oraşele mai mici şi în toate 
comunele rurbane sau „wójt” în comunele rurale.

O comună medie are peste 15 300 de locuitori.

Cele mai mari zone metropolitane ale Poloniei sunt:

Regiunea Industrială a Sileziei Superioare, centrată în Katowice — aproximativ •	
3,5 milioane de locuitori;

Aglomeraţia Varşoviană — aproximativ 3 milioane de locuitori;•	

Aglomeraţia Cracoviană — aproximativ 1,3 milioane de locuitori;•	

Aglomeraţia oraşului Łódź — aproximativ 1,3 milioane de locuitori;•	

„Aglomeraţia celor trei oraşe” (Gdańsk, Gdynia, Sopot şi împrejurimi) — 1,1 •	
milioane de locuitori.

Dezvoltarea regională

În Polonia cele 16 voievodate deţin şi titlul de regiune. După suprafaţă, cele 
mai mari regiuni sunt Mazowieckie, Wielkopolskie şi Zachodniopomorskie. 
După numărul populaţiei cele mai mari sunt Mazowieckie (capitala regiunii, 5,1 
milioane de locuitori) şi Slaskie (4,9 milioane de locuitori). Ca rezultat al reformei 
administrative, regiunile deţin responsabilitatea deplină în ceea ce priveşte 
dezvoltarea economică la nivel regional. 

După anii 1990, disparităţile regionale şi sociale au devenit tot mai intense. În 
zonele urbane Produsul Intern Brut este dublu faţă de cel din zonele rurale, iar 8 din 
cele mai mari zone urbane sunt cu 20% mai productive decât media subregională pe 
ţară. Varşovia dispune de cea mai mare rată de creştere economică, diferenţa în PIB 
dintre Varşovia şi media naţională a atins 263% în 2005. Cele mai sărace regiuni se 
află în partea de est a ţării.

Principalele provocări întâlnite în aproape toate regiunile sunt axate, în special, pe 
necesitatea stimulării trecerii către o economie bazată pe cunoaştere şi îmbunătăţirea 
infrastructurii de transport.

În perioada 2007-2013, regiunile primesc 67,3 miliarde EUR (20%) din fondurile 
de coeziune, transformând Polonia în ţară-lider din toate timpurile, beneficiară a 
fondurilor europene.

 1.5 Organizarea autorităţilor publice locale

Organele elective

Ultimele alegeri parlamentare pentru Senat şi Sejm au avut loc pe data de 9 
octombrie 2011. Prim-ministrul Platformei Civice, Donald Tusk, a câştigat 
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majoritaea şi a devenit primul Prim-ministru polonez numit pentru un al doilea 
mandat consecutiv de la căderea comunismului. Atât Platforma Civică, cât şi 
partenerul său junior, Partidul Oamenilor Polonezi, au fost de acord să continue 
coaliţia de guvernare după alegeri.

Alegerile au avut loc pentru toate cele 460 de locuri în Sejm şi cele 100 de locuri 
în Senat. Candidaţii la funcţia de deputat sunt numiţi de către comisiile electorale 
ale diferitor partide politice şi/sau de comitete electorale individuale. Procesul 
alegerilor pentru Sejm are loc prin intermediul listei partidelor de reprezentare 
proporţională prin metoda D’hondt, în mai multe circumscripţii electorale de locuri 
(41 în total), cu un prag de 5% pentru partide şi 8% pentru coaliţii.

Tabelul 2. Rezultatele alegerilor din 9 octombrie 2011

# Partide
Sejm Senat

% Locuri Locuri

1. Platforma Civică (Platforma 
Obywatelska, PO) 39,18 207 63

2. Lege şi Justiţie (Prawo i 
Sprawiedliwość, PiS) 29,89 157 31

3. Mişcarea Palikot (Ruch Palikota, RP) 10,02 40 -

4. Partidul Oamenilor Polonezi (Polskie 
Stronnictwo Ludowe, PSL) 8,36 28 2

5. Alianţa Democratică de Stânga 
(Polska jest Najważniejsza, PJN) 8,24 27 -

6. Polonia pe Primul Loc (Polska jest 
Najważniejsza, PJN) 2,19 - -

7. Congresul  Noua Dreaptă (Kongres 
Nowej Prawicy, KNP) 1,06 - -

8. Partidul Laburist Polonez (Polska 
Partia Pracy, PPP) 0,55 - -

9. Dreptul Republicii – Politicile Reale 
ale Uniunii (Prawica) 0,24 - -

10. Minoritatea Germană (Mniejszość 
Niemiecka, MN) 0,20 1 -

11. Casa Noastră – Polonia (Nasz Dom 
Polska) 0,05 - -

12. Independenţii (Niezależni) N/A N/A 4

Sursa: http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-15230750

Organele executive

Organele executive sunt reprezentate pe fiecare unitate administrativă în Tabelul 3. 
Tabelul 3. Organe executive

GMINA
(Comună)

POWIAT
(Judeţ)

WOJEWÓDZTWO 
(Regiune 

administrativă 
locală)

Conducătorul comunei 
wójt (voit) – în comunele - 
rurale 
burmistrz (primar) – în - 
comunele urbane sau 
rurale-urbane 
prezydent (preşedinte)  - 
– (în comunele urbane 
mari)

din 2002, este ales direct, 
pe un termen de 4 ani.

Administraţia judeţului  
(Zarząd Powiatu) – 3-5 
membri aleşi de Consiliu 
şi conduşi de Starosta 

NOTĂ: în cazul a 65 
de judeţe urbane, rolul 
autorităţilor poviat-ului 
este jucat de Consiliul 
Oraşului şi de preşedintele 
oraşului.

Administraţia 
regională (Zarząd 
Województwa) – 
3-5 membri aleşi de 
Sejmik şi conduşi de 
Marszałek (Mareşal) 

Sursa: Fundaţia PAUCI

Asociaţiile APL

În baza Actului privind Autonomia Locală din 1990, comunelor li se permite 
crearea unor „unităţi auxiliare” în cadrul acestora. În zonele rurale, o astfel de 
unitate este numită sołectwo (în sat); în oraşele mici, aceasta poate fi “dzielnica” 
(cartier al oraşului) sau „osiedle” (aşezare a oraşului). Consiliul comunei stabileşte 
frontierele şi statutul acestor unităţi, precum şi competenţele acestora. Unităţile 
auxiliare nu sunt entităţi juridice. Cel mai înalt rol îi revine adunării generale a 
cetăţenilor unităţii (precum satul) şi unitatea este reprezentată de consiliu şi de 
executivul ales pentru adunare (în cazul sołectwo, conducătorul se numeşte sołtys). 
Numărul unităţilor auxiliare dintr-o comună variază de la două până la cincizeci. 
Din 2009, unităţile auxiliare îşi au propriile bugete, ca parte a bugetelor comunei 
(gmina) – partea respectivă a bugetului numindu-se Solecki Fund. Suma exactă de 
bani asupra căreia decid locuitorii Solectwo cum să-i gestioneze se calculează pe 
baza formulei anexate la Legea cu privire la Fondul Solecki. Există anumite restricţii 
cu privire la banii care pot fi cheltuiţi, dar, în general, oricare dintre cheltuielile 
eligibile ale comunei pot fi finanţate din Fondul Solecki. Fondul Solecki poate fi 
reprezentat ca o formă a bugetului participativ.

1.6 Competenţele pe nivele ale administraţiei locale

Sistemul politic polonez se bazează pe principiul de subsidiaritate. Actul privind 
Autonomia Locală din 8 martie 1990 stabileşte că jurisdicţia consiliului local se 
va extinde asupra tuturor problemelor care se încadrează în termenii de referinţă 
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ai municipalităţii, cu excepţia cazului în care legislaţia conţine alte prevederi. 
Competenţele diferitor nivele (gmina, powiat, województwo) nu permit abuzarea 
independenţei altora, acestea nu se subordonează unele faţă de altele. Sarcinile 
publice pot fi îndeplinite prin cooperarea dintre autorităţile locale. Municipalităţile, 
uniunile intercomunale şi asociaţiile unităţilor administraţiei locale îşi pot oferi 
asistenţă reciprocă sau pot oferi asistenţă altor autorităţi locale, inclusiv asistenţă 
financiară. Sarcinile obligatorii pot fi alocate doar prin acte parlamentare. 
Administraţia de stat îşi poate transfera o parte din autoritate sau responsabilitate 
prin legi specifice sau prin acordul reciproc şi trebuie să finanţeze astfel de activităţi 
în întregime. Administraţiilor locale li se garantează dreptul la proprietate, acestea 
având personalitate juridică, şi dreptul de a promulga legi la nivel local în anumite 
domenii.
Sarcini specifice 

Comunele (gminy) sunt responsabile de toate aspectele publice de importanţă 
locală care nu sunt definite în beneficiul altor nivele administrative, dar dacă legea 
prevede altfel, soluţionarea acestor probleme îi revine municipalităţii. Sarcinile 
specifice ale gminei se axează pe satisfacerea nevoilor colective ale comunelor în 
ceea ce priveşte serviciile publice. 

Sarcinile specifice includ, în special, următoarele probleme: 
amenajarea teritorială, managementul proprietăţii, protecţia mediului şi a •	
resurselor naturale, managementul apei; 
şoselele, străzile, podurile, scuarurile municipale şi gestionarea traficului;•	

furnizarea apei, canalizarea, evacuarea şi tratarea deşeurilor municipale, •	
menţinerea curăţeniei, a ordinii şi a salubrităţii publice, gestionarea depozitului 
municipal de deşeuri, furnizarea electricităţii, a căldurii şi a gazului;
transportul public local; •	

serviciile de sănătate (în principal, tratamentul ambulatoriu); •	

asistenţa socială, inclusiv centrele de asistenţă socială şi azilurile; •	

fondul municipal de locuinţe (inclusiv acordarea autorizaţiilor de •	
construcţie);
educaţia publică (şcoala primară şi educaţia preşcolară); •	

cultura, inclusiv librăriile comunale şi alte facilităţi culturale;•	

cultura fizică şi turismul, inclusiv zonele de recreere şi facilităţile pentru •	
sport; 
pieţele şi halele comerciale; •	

spaţiile verzi comunale şi copacii;•	

cimitirele mu•	 nicipale; 

ordinea şi siguranţa publică (inclusiv poliţia municipală), protecţia împotriva •	
incendiilor şi a inundaţiilor; 
menţinerea facilităţilor publice comunale şi întreţinerea edificiilor; •	

politica familiei, inclusiv protecţia (socială, medicală şi legală) femeilor •	
însărcinate; 
susţinerea şi promovarea ideii autonomiei locale; •	

promovarea comunităţii; •	

cooperarea cu ONG-urile;•	

cooperarea cu comunităţile locale şi regionale din alte ţări. •	

Judeţele (powiaty). Autonomia poviat-ului este responsabilă de problemele locale 
care nu le pot reveni gminelor. Judeţul este destul de vast pentru a întreţine în mod 
eficient instituţiile publice din viaţa de zi cu zi (şcolile secundare, spitalele, poliţia 
judeţului şi staţiile de pompieri, inspectoratele sanitare şi oficiile fiscale etc.).

Sarcinile judeţelor includ, în special: 
educaţia publică (educaţia secundară, care cuprinde şcolile generale, •	
vocaţionale şi şcolile speciale); 
promovarea şi protecţia sănătăţii (inclusiv managementul spitalelor judeţene, •	
controlul şi organizarea serviciilor medicale);
asistenţa socială (inclusiv asistenţa oferită persoanelor fără domiciliu, •	
administrarea orfelinatelor etc.);
politica pro-familie; •	
sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi; •	
transportul public şi şoselele publice (de importanţă judeţeană);•	
protecţia culturii şi a patrimoniului cultural; •	
cultura fizică şi turismul; •	
geodezia, cartografia şi cadastrul;•	
gestionarea imobilelor;  •	
gestionarea arhitecturii şi a construcţiilor; •	
managementul apei;  •	
protecţia mediului şi a resurselor naturale;•	
agricultura, silvicultura şi pescuitul intern; •	
ordinea publică şi securitatea cetăţenilor; •	
protecţia împotriva inundaţiilor, prevenirea incendiilor şi a altor fenomene •	
care constituie o ameninţare pentru sănătatea umană şi pentru mediu;
combaterea şomajului şi stimularea pieţei forţei de muncă; •	
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protecţia consumatorului; •	

întreţinerea edificiilor administrative judeţene şi de utilitate publică;•	

apărarea (protecţia civilă); •	

promovarea ţării; •	

cooperarea cu ONG-urile;  •	

îndeplinirea sarcinilor de servicii judeţene, inspecţii şi gărzi. •	

Voievodatele autonome (regiunile, województwa), conform legislaţiei, sunt 
responsabile de toate problemele de importanţă regională. Voievodatul este 
responsabil de programele de politici de dezvoltare regională, al căror prim scop este 
să asigure utilizarea cea mai bună a capitalului uman şi material al ţării. Sarcinile 
autonomiei voievodatului se axează pe trei mari domenii: dezvoltarea economică, 
unele servicii publice regionale şi cooperarea internaţională. 

Sarcinile specifice ale voievodatului cuprind, în special:

educaţia publică, inclusiv educaţia superioară; •	

promovarea şi protecţia sănătăţii (inclusiv gestionarea spitalelor regionale);•	

cultura (inclusiv facilităţile culturale regionale);•	

bunăstarea socială; •	

politica familiei; •	

modernizarea spaţiilor rurale; •	

planificarea spaţială;•	

protecţia mediului;•	

managementul apei, inclusiv protecţia împotriva inundaţiilor; •	

transportul public şi şoselele publice; •	

cultura fizică şi turismul; •	

protejarea drepturilor consumatorului; •	

apărarea; •	

siguranţa publică; •	

combaterea şomajului şi stimularea pieţei muncii.•	

Sarcini delegate 

Statul deleagă sarcini autonomiilor locale, în general: 
prin lege (obligatorii);a) 
prin acorduri (opţionale).b) 

Sarcinile delegate comunei (gmina) prin lege includ:
starea civilă (de exemplu, înregistrarea stării civile, emiterea unei decizii cu •	
privire la prenume şi nume);
sarcini în domeniul înregistrării civile (inclusiv evenimentele de •	
înregistrare);
sarcini cu privire la apărarea naţională (inclusiv ţinerea unui registru al pre-•	
recruţilor, organizarea exerciţiilor de apărare şi a instruirilor, planificarea 
şi pregătirea asistenţei medicale necesare în cazul apărării, menţinerea 
controlului asupra unităţilor subordonate etc.);
protecţia civilă (inclusiv pregătirea şi actualizarea planurilor de protecţie civilă, •	
a planului cu privire la protejarea monumentelor, a planurilor de evacuare, 
crearea formaţiunilor de protecţie civilă şi furnizarea echipamentului, a 
mijloacelor tehnice, a uniformelor, organizarea exerciţiilor, a instruirii 
formaţiunilor de protecţie civilă şi a populaţiei în domeniul apărării comune 
etc.);
primirea solicitărilor şi eliberarea buletinelor de identitate;•	

asistenţă pentru veterani şi alţi beneficiari aflaţi în condiţii materiale dificile;•	

selecţia judecătorilor laici pentru curţile districtelor;•	

înregistrarea activităţilor economice;•	

autorizarea vânzărilor de băuturi alcoolice;•	

furnizarea serviciilor pentru persoanele cu dizabilităţi mintale;•	

organizarea procedurilor pentru întrunirile publice;•	

sarcinile alocate municipalităţii pentru organizarea şi desfăşurarea •	
recensămintelor agricole;
acordarea licenţelor pentru transportul în regim de taxi, emiterea permiselor •	
pentru mijloacele de transport în comun din cadrul municipalităţii;
pregătirea şi actualizarea registrelor elective, gestionarea şi executarea sarci-•	
nilor care ţin de organizarea şi desfăşurarea alegerilor sau referendumurilor;
altele•	

Sarcinile delegate judeţului (powiat) prin lege includ: 
gestionarea patrimoniului Trezoreriei de Stat, acordarea compensaţiilor •	
pentru proprietăţile naţionalizate în vederea construcţiei drumurilor publice 
şi căilor ferate; reglementarea statutului legal al bunurilor imobiliare;
colectarea, gestionarea, actualizarea şi distribuirea repertoriilor geodezice şi •	
cartografice pentru districte şi ţară;
protejarea mediului şi a agriculturii (inclusiv organizarea procedurilor de •	
alipire a terenurilor şi de schimbare a terenului, recuperarea şi protejarea 
terenurilor agricole, emiterea deciziilor de declarare a pădurilor protejate sau 
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de modificare a acestui statut, emiterea deciziilor cu privire la transformarea 
unei păduri în teren agricol, aprobarea proiectelor geologice, decizii în cadrul 
legislaţiei apei);
apărarea naţională;•	

protecţia civilă;•	

sarcini în domeniul economiei şi transporturilor (inclusiv ţinerea unui registru •	
al companiilor care gestionează centre de instruire a şoferilor, ţinerea unui 
registru al antreprenorilor angajaţi în verificarea vehiculelor şi controlul 
staţiilor de verificare a vehiculelor, emiterea permiselor pentru operaţiunile 
de transport rutier etc.);
altele. •	

Sarcinile delegate regiunilor autonome (województwo samorządowe) prin 
lege includ: 

anumite sarcini de apărare naţională (de importanţă regională); •	

anumite probleme sociale (inclusiv susţinerea asociaţiilor de veterani); •	

sarcini în probleme de geodezie şi cartografie (inclusiv urmărirea schimbărilor •	
în utilizarea terenurilor şi în clasificarea lor); 

emiterea permiselor pentru comerţul angro cu băuturi alcoolice care conţin •	
mai mult de 18% alcool; 

anumite sarcini în problemele de transport (controlul examinărilor medicale, •	
emiterea permiselor pentru examinatorii auto şi supravegherea examenelor 
de stat); 

înregistrarea grupurilor de producători agricoli şi controlul acestor grupuri; •	

anumite sarcini în cadrul legislaţiei apei (inclusiv exercitarea drepturilor •	
de proprietate în raport cu apele publice administrate de Trezoreria de Stat, 
menţinerea evidenţei cu privire la ape, gestionarea resurselor de apă şi a 
terenurilor recuperate); 

un număr de sarcini în domeniul protecţiei mediului (inclusiv generarea şi •	
depozitarea substanţelor nocive etc.);

sarcini care ţin de turism (precum ţinerea unui registru al operatorilor •	
turistici şi al agenţiilor de turism şi verificarea antreprenorilor din domeniul 
dat; organizarea certificării calităţii hotelurilor conform sistemului existent, 
înregistrarea şi controlul acestora).

1.7 Finanţele publice locale

Sistemul de finanţe publice locale al Poloniei se bazează pe câteva principii 
stabilite în Constituţia ţării şi în Carta Europeană a Autonomiilor Locale. Acestea 

includ principiul de subsidiaritate şi principiul adecvării – resursele financiare ale 
autorităţilor locale trebuie să corespundă responsabilităţilor stabilite prin Constituţie 
şi prin legislaţie. 

Potrivit Constituţiei poloneze, veniturile autonomiilor locale cuprind: veniturile 
proprii, subvenţiile generale şi subvenţiile alocate – tabelul 4.

Tabelul 4. Articolul 167 al Constituţiei Poloniei

Unităţile administraţiei locale vor beneficia de fonduri publice potrivit sar-1. 
cinilor alocate pe care trebuie să le îndeplinească.
Veniturile unităţilor administraţiei locale vor fi formate din 2. venituri proprii, 
precum şi din subvenţii generale şi subvenţii specifice de la bugetul de stat.
Sursele de venituri ale administraţiei locale vor fi stabilite prin statut.3. 
Modificările domeniului de responsabilitate şi cele cu privire la autorităţile 4. 
unităţilor administraţiei locale vor fi făcute în legătură cu modificările perti-
nente ale cotelor veniturilor publice ale acestora.

Sursa: Constituţia Republicii Polone

Cel puţin o parte din resursele financiare ale autorităţilor locale provin din 
impozitele locale şi taxe, pe care le pot stabili în limitele statutului pe care îl au. Un 
rol important îl are principiul solidarităţii (protejarea autorităţilor locale mai slabe 
din punct de vedere financiar prin proceduri de egalizare financiară sau prin alte 
măsuri similare).

Există patru concepte majore pentru descentralizarea financiară din Polonia:
rolul fundamental al cotei veniturilor din impozitul pe profit şi venit în venitul •	
propriu; 
autonomia limitată şi rolul impozitelor proprii ale administraţiilor locale;•	

rolul incontestabil al subvenţiilor generale ca transfer interadministrativ •	
major;
egalizarea veniturilor în cadrul schemei de subvenţii generale. •	

Judeţele şi regiunile nu au taxe propriu-zise, deoarece cota veniturilor din 
impozitul pe profit şi venit nu poate fi evaluată în acest mod.

Bugetele administraţiilor locale 

Finanţele unităţii administrative locale sunt gestionate pe baza rezoluţiei 
bugetare adoptate pentru un an fiscal. Începând cu anul fiscal 2011, legea prevede 
că administraţia locală trebuie să adopte o rezoluţie cu privire la previziunile 
financiare multianuale (PFM), care constituie un instrument în planificarea pe 
termen lung. PFM trebuie să acopere cel puţin anul fiscal şi următorii 3 ani, trebuie 
să fie realiste şi să ofere previziuni cu privire la buget, adică venit, cheltuieli, 
rezultate, datorii. 
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Procedura: Organul executiv al administraţiei locale are iniţiativa exclusivă 

în ceea ce priveşte pregătirea rezoluţiei bugetare şi a amendamentului la această 
rezoluţie. Organul executiv trebuie să prezinte propunerea de rezoluţie bugetară 
consiliului administraţiei locale şi camerei de audit regionale cel târziu la data de 
15 octombrie a anului care precede anul fiscal. Rezoluţia bugetară trebuie adoptată 
anterior anului fiscal; în cazuri speciale, rezoluţia bugetară trebuie să fie adoptată 
cel târziu la data de 31 ianuarie a anului fiscal. Se permit unele schimbări ale 
bugetului în timpul executării acestuia, dar aceasta înseamnă că schimbările nu pot 
influenţa rezultatul bugetar conform rezoluţiei bugetare.

Rezoluţia bugetului constă din (1) buget, (2) anexe. Anexele vizează fondurile 
şi entităţile sectorului public extrabugetar. În cadrul veniturilor şi cheltuielilor 
trebuie să se prezinte elementele de capital şi curente. Conform principiilor gradului 
de deschidere şi transparenţă, trebuie să se prezinte anumite elemente, precum 
subvenţiile alocate pentru alte entităţi.

Obligaţiunile, creditele, împrumuturile şi rambursările sunt separate la 	−
venituri şi operaţiuni de cheltuieli;

Există o deosebire importantă între elementele curente (operaţiuni ordinare, 	−
în curs) şi elementele de capital (formarea de capital, extraordinară), din anul 
fiscal 2007. Distincţia permite o evaluare mai uşoară a situaţiei generale a 
economiei administraţiei locale.

Veniturile Locale

În Polonia veniturile se clasifică în următoarele tipuri:
curente (impozite, plăţi, subvenţii generale, subvenţii specifice pentru 	−
operaţiunile în curs);

din capital (subvenţii specifice şi fonduri UE pentru investiţii, venituri din 	−
vânzarea activelor administraţiei locale). 

Venituri proprii. Veniturile proprii ale administraţiei locale din Polonia 
constituie aproximativ 55% din veniturile totale ale acesteia şi se bazează – tipic 
pentru ţările Europei Centrale şi de Est – pe impozitarea partajată, şi anume pe 
veniturile din impozitul personal pe venit şi cel pe profit (36.4% şi, respectiv, 9.5% 
din sursele de venit proprii). 

Impozitul pe proprietate (17.2%) şi impozitul pe tranzacţii juridice (2.9%) sunt 
cele mai importante impozite locale.

Veniturile autonomiilor locale pot include (facultativ): venituri din resurse 
externe nereturnabile, resurse din bugetul UE (în general, fonduri structurale şi 
fonduri de coeziune) şi alte resurse stabilite prin lege. 

Structura veniturilor proprii ale celor trei nivele administrative este prezentată 
în tabelul 5:

Tabelul 5. Venituri proprii

VENITURI PROPRII COMUNE TUTUROR NIVELELOR  
ADMINISTRAŢIEI LOCALE DIN POLONIA: 

Ve1. nitul primit de unităţile bugetare ale administraţiei locale, contribuţiile instituţiilor 
bugetare locale şi ale unităţilor auxiliare ale administraţiei locale;
Venitul din proprietatea administraţiei locale (leasing, vânzări, taxe adiacente, taxele de 2. 
parcare etc.);
Succesiuni, obiecte lăsate prin testament, donaţii pentru unităţile administraţiei locale;3. 
Venitul din amenzi, prevăzut în regulamente separate;4. 
5% din veniturile de la bugetul de stat potrivit cu sarcinile delegate ale administraţiei 5. 
publice şi alte sarcini stabilite prin statut (lege), cu excepţia cazului în care este stabilit 
altfel prin alte reglementări;
Dobânzile împrumuturilor achitate de unităţile administraţiei locale, cu excepţia cazului 6. 
în care este stabilit altfel prin alte reglementări;
Dobânda pentru plata cu întârziere a datoriei pentru unităţile administraţiei locale;7. 
Dobând8. a pentru fondurile colectate din conturile bancare ale administraţiilor locale.

GMINA (comuna) POWIAT (judeţ)
WOJEWÓDZTWO 

(regiune 
administrativă 

locală)
V•	 enit din impozitele locale:
impozitul pe bunuri imobiliare 	−

(proprietate);
taxa pe terenul agricol;	−
taxa silvică;	−
taxa pe transport; 	−
taxa pe moştenire şi donaţii; 	−
taxa pentru actele civile;	−
taxe facultative (ca taxa de publicitate).	−

Venit din plăţi:•	  
taxe de acciz (ex. taxa pentru emiterea 	−
licenţei pentru alcool);
taxa pentru locul de comercializare în 	−
piaţă;
taxe achitate de vizitatori (facultative);	−
taxe pentru staţiunile balneo-climaterice  	−
(facultative);
taxe de exploatare (colectate de la 	−
companiile care extrag minerale din 
zăcăminte);
taxe pentru câini (facultative).	−

Cota în taxele de stat:
Impozitul pe venitul personal – 39,34%	−
Impozitu	− l pe profit – 6,71%

Venit din plăţile •	
judeţelor 

Cota în taxele de •	
stat: 
Impozitul pe 	−
venitul personal 
– 10,25%
Impozitul pe 	−
profit – 1,40%

Cota în taxele de •	
stat:

Impozitul pe 	−
venitul personal – 
1,60%
Impozitul pe profit 	−
– 14,00%

Sursa: Fundaţia PAUCI
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Donaţii Generale3 (Subvenţii). Administraţiile locale îşi pot utiliza subvenţiile 

generale la discreţie, deci fondurile acordate de la bugetul de stat nu sunt legate de 
vreun anumit scop sau de o activitate anume – subvenţiile generale sunt alcătuite 
din 3 aşa-zise “părţi”: 

subvenţii pentru educaţie; •	

subvenţii de egalizare; •	

subvenţii de echilibrare (municipalităţi, judeţe)/subvenţii regionale •	
(regiuni).

Ministerul Finanţelor este responsabil în întregime de schema subvenţiilor 
generale. Formula subvenţiilor generale se bazează pe indicatori obiectivi, fiecare 
administraţie locală poate verifica dacă transferul a fost calculat corect. 

Cele mai mari şi cele mai importante subvenţii primite de administraţiile locale 
sunt subvenţiile pentru educaţie, care contribuie cu 22.7% la veniturile totale ale 
administraţiilor locale şi constituie 76% din suma totală a subvenţiilor generale.

Aceste subvenţii sunt alocate potrivit regulamentului emis de Ministerul 
responsabil de educaţie. Există multipli factori4 incluşi în mecanismul (pe bază de 
algoritm) de distribuire a fondurilor între beneficiari, care include:

numărul elevilor din şcoli sau alte instituţii educaţionale aflate în gestiunea •	
administraţiilor locale; se acordă sume diferite în funcţie de tipul şcolii sau 
de categoria elevilor;
numărul profesorilor angajaţi conform statutului profesional al acestora;•	

numărul elevilor din şcolile aflate în localităţile mici în cadrul numărului total •	
al elevilor;
20% costuri suplimentare pentru salariile profesorilor angajaţi, alte cheltuieli •	
curente, costuri administrative şi servicii5. 

În cadrul subvenţiei, există o rezervă de 0.6% achitată de Ministerul Finanţelor. 
Actul cu privire la Veniturile Administraţiilor Locale cere ca suma totală a 

subvenţiilor pentru educaţie să nu fie, în cadrul bugetului de stat, mai mică decât a 
fost anul precedent, corectată cu suma alocată pentru alte cheltuieli care rezultă din 
schimbarea responsabilităţilor educaţionale. Mecanismul de finanţare a educaţiei 
3 Compartimentul cu privire la donaţiile generale şi alocate – după lucrarea lui Mikołaj Stęszewski, 
„Transferurile interadministrative în Polonia”,elaborată pentru Atelierul de la Copenhaga:  
17-18 septembrie 2009.
4 Există aproximativ 40 de factori care generează o dezbatere pe marginea beneficiilor şi dezavantajelor 
acestor subvenţii practic foarte greu de finanţat (a se vedea: Herbst Mikołaj, J. Herczyński, A. 
Levitas, Finansowanie oświaty w Polsce – diagnoza, dylematy, możliwości, Wydawnictwo Naukowe 
Scholar Spółka z o.o., Warszawa 2009, 163).
5 Mackiewicz-Łyziak Joanna, E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg, M. Tomalak, Wyrównanie 
dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Możliwość wykorzystania w Polsce doświadczeń 
niemieckich krajów związkowych, Warszawa; Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 
2008, paginile 36-37.

primare şi secundare, suma subvenţiilor pentru educaţie şi distribuirea acestora sunt 
surse de dispută între sindicatele profesorilor, reprezentanţii administraţiilor locale 
şi administraţia centrală.

Subvenţiile de egalizare formează 5.1% din veniturile administraţiilor locale (cu 
o cotă de 17.9% în suma subvenţiilor generale). Aceste subvenţii urmăresc egalizarea 
capacităţii de plată a taxelor între toate nivelele administraţiei locale şi sunt finanţate 
în întregime din bugetul de stat, fără contribuţia financiară a administraţiilor locale. 
Capacitatea medie de plată a taxelor per capita este calculată pentru comune, judeţe 
şi regiuni. Conform Actului cu privire la Veniturile Administraţiilor Locale, în ceea 
ce priveşte calculul capacităţii de plată a taxelor, reducerea taxelor sau orice altă 
scutire aplicată sau acordată de administraţia locală sunt neutre. Pentru comune, la 
calcularea capacităţii de plată a taxelor nu se ia în calcul o singură taxă, ci se includ 
cel puţin două. 

Comunele cu o capacitate de plată a taxelor sub 92% din media naţională au 
dreptul să primească subvenţiile de egalizare. Limitele egalizării capacităţii de 
plată a taxelor pentru municipalităţi sunt prezentate în Tabelul 6.
Tabelul 6. Nivelul egalizării pentru comune

Capacitatea de plată a taxelor comunei (G) ca % din 
media naţională pentru comune (GG)

Egalizare în cadrul 
limitelor 

G ≤ 40% GG 99.0%

40% GG < G ≤ 75% GG 83.0%

75% GG < G < 92% GG 76.0%

Sursa: Actul cu privire la Veniturile Administraţiilor Locale

Egalizarea capacităţii de plată a taxelor vizează şi judeţele, şi regiunile. O parte 
din subvenţiile de egalizare se alocă comunelor cu o densitate a populaţiei redusă 
(şi cu o capacitate de plată a taxelor sub 150% din media naţională) şi regiunilor cu 
mai puţin de 3 milioane de locuitori.

Subvenţiile de echilibrare (comune, judeţe) şi subvenţiile regionale (regiuni) 
sunt estimate la 1.5% din veniturile totale ale administraţiilor locale (5.3% din 
subvenţiile generale). Subvenţia de echilibrare se axează în special pe distribuirea 
fondurilor potrivit cheltuielilor sociale. În cazul divizării subvenţiilor regionale, 
se iau în calcul următoarele: rata şomajului, PIB per capita, suprafaţa drumurilor 
publice per locuitor, cheltuielile pentru căile ferate regionale. Acordarea acestor 
fonduri este, de asemenea, condiţionată.

Partea de echilibrare şi partea regională se finanţează cu plăţi de egalizare. 
Obligaţia şi suma plăţilor depind de capacitatea de plată. Comunele cu o capacitate de 
plată a taxelor care depăşeşte 150% din media naţională pentru toate municipalităţile 
trebuie să contribuie la mecanism. În cazul judeţelor şi regiunilor, acestea trebuie să 
contribuie dacă depăşesc media naţională de 110%.
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Unele comune beneficiază de subvenţii de compensare în cazul diminuării 

veniturilor din cauza scutirilor reglementare pentru impozitul pe proprietate în aşa-
zisele Zone Economice Speciale. 

Subvenţiile cu destinaţie6. Dintre transferurile realizate de către stat, subvenţiile 
pentru îndeplinirea responsabilităţilor delegate de stat au cel mai important rol, 
deoarece contribuie la aproape 10.3% din veniturile administraţiilor locale. 
Aceste transferuri au caracteristicile unor subvenţii necondiţionate. Potrivit legii, 
administraţia locală va primi fondurile necesare executării sarcinilor delegate 
fără a aduce nici o contribuţie. Majoritatea fondurilor sunt destinate asistenţei 
sociale (în cea mai mare parte, pentru beneficii sociale), care reprezintă 2/3 din 
aceste transferuri, realizate în mare parte pentru sarcini de nivel municipal (pentru 
municipalităţi şi oraşe cu statut de judeţ). 

Următorul grup de subvenţii constă din fonduri alocate pentru exercitarea 
responsabilităţilor specifice ale administraţiilor locale şi reprezintă aproximativ 
5.1% din veniturile administraţiilor locale. Transferurile de capital din cadrul 
acestui grup contribuie cu 1.4% în veniturile administraţiilor locale, ceea ce se poate 
explica prin faptul că aceste fonduri sunt în mare parte plăţi în cadrul schemelor 
politicilor de dezvoltare naţională şi regională. Cea mai mare parte a subvenţiilor 
pentru responsabilităţile specifice este alocată pentru asistenţa socială (2.2% din 
veniturile administraţiilor locale), în mod exclusiv la nivel comunal şi judeţean. Ca 
regulă generală, administraţia locală care execută o sarcină delegată a statului are 
dreptul la 5% din veniturile provenite din sarcina îndeplinită.

Noile scutiri introduse recent pentru impozitele locale pe proprietate sunt 
compensate cu subvenţiile clasificate ca transferuri curente pentru sarcinile proprii 
ale administraţiilor locale. Suma acestor transferuri este relativ mică şi neimportantă 
pentru veniturile administraţiilor locale. Într-un anumit fel, este dificilă calificarea 
subvenţiilor “de compensare” prin utilizarea unor concepte teoretice acceptate. 

Ultimul grup de subvenţii alocate, care formează mai puţin de 0.2% din veniturile 
administraţiilor locale, sunt transferuri care rezultă din acordurile cu organele de 
stat pentru executarea anumitor sarcini ale statului. În funcţie de tipul transferului, 
legea acordă o anumită flexibilitate în cadrul încheierii unui contract. 

Profitul unităţilor administrative locale

Legislaţia poloneză prevede posibilitatea instituirii unor obligaţii financiare 
pentru acoperirea deficitelor bugetelor administraţiei locale sau pentru finanţarea 
cheltuielilor care nu sunt acoperite de venitul anual al acestor unităţi. Aceste 
cheltuieli ţin deseori de investiţiile multianuale sau de investiţiile de capital 
importante. Sursele pentru acoperirea acestor cheltuieli vin din credite, împrumuturi 
sau obligaţiuni municipale. Autorităţile locale decid asupra metodei de finanţare 
6 Capitolul cu privire la subvenţiile generale şi alocate – după lucrarea lui Mikołaj Stęszewski,  
„Transferurile interadministrative în Polonia”, elaborată pentru Atelierul de la Copenhaga: 
17-18 septembrie 2009.

externă, luând în considerare costurile şi alte criterii (precum aprobarea socială sau 
avantajele sociale ale unei realizări mai rapide a investiţiilor necesare etc.). Legea 
cu privire la finanţele publice limitează domeniile angajamentelor financiare externe 
(cum ar fi acoperirea deficitului bugetar pe termen scurt; finanţarea deficitului 
multianual planificat etc.), precum şi mărimea obligaţiunilor financiare externe 
(ceea ce înseamnă că suma maximă a tuturor obligaţiunilor financiare externe 
nu poate depăşi 60% din veniturile bugetare ale administraţiei locale; costurile 
maxime ale deservirii datoriilor nu pot depăşi 12 sau 15% din veniturile bugetare 
ale administraţiei locale etc.). Legea prevede, de asemenea, anumite proceduri de 
precauţie. Excepţie de la aceste reguli se face în cazul contribuţiei APL la proiectele 
finanţate de UE.

Cheltuielile locale

Cheltuielile administraţiilor publice locale se grupează în:
Cheltuieli curente (salarii, transferuri sociale, subvenţii pentru operaţiunile în •	
curs, garanţii, rate pentru datorii),
Cheltuieli de capital (investiţii, achiziţia de acţiuni în companii).•	

Majoritatea comunelor şi judeţelor au cheltuieli curente pentru educaţie mai 
mari decât subvenţiile şi transferurile primite pentru această activitate. În medie, 
cheltuielile curente raportate la transferurile curente alocate pentru educaţie 
formează o rată de 120.0%. Pentru judeţele şi oraşele cu drept de judeţ, rata este de 
102.1% şi, respectiv, 133.4%. Finanţarea sistemului educaţional se îmbunătăţeşte, 
ceea ce se reflectă în ponderea mai mică a cheltuielilor pentru salarii din cadrul 
cheltuielilor generale efectuate pentru această activitate de către administraţiile 
locale. Totuşi, este o problemă faptul că în unele administraţii, în special în unităţile 
rurale, subvenţiile pentru educaţie nu acoperă nici costurile salariale.

Deşi Legea cu privire la Finanţele Publice solicită divizarea bugetului pe 
categorii, bugetarea pe bază de performanţă este din ce în ce mai apreciată în cadrul 
administraţiilor locale poloneze. Bugetele pe bază de performanţă sunt ataşate la 
rezoluţiile bugetare, inclusiv în oraşe mari precum Varşovia şi Cracovia.

Relaţiile financiare interguvernamentale

Autoritatea Autonomă Locală, la indicaţiile administraţiei de stat, poate executa 
sarcini care ţin de mandatul altor autonomii locale (municipalitatea poate îndeplini 
sarcinile judeţului, autonomiei voievodatului şi ale altor municipalităţi, pe baza 
acordurilor semnate cu entităţile respective). 

„Clientul” (statul etc.) este obligat să transfere fondurile necesare executării 
sarcinilor delegate, însă regulile specifice şi termenele pentru executarea 
transferului unor asemenea fonduri vor fi stabilite prin lege ce impune o anumită 
responsabilitate unităţii sau prin acordul cu privire la sarcinile alocate. „Clientul” 
îşi asumă responsabilităţile legale pentru depăşirea termenelor-limită de transferare 
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a fondurilor conform interesului unităţii autonomiei locale, în mărimea stabilită 
pentru restanţele fiscale. Disputele cu privire la patrimoniu sunt soluţionate prin 
intermediul instanţelor judecătoreşti.

În funcţie de capacitatea de plată a unităţilor administrative locale, municipalităţile 
cu o capacitate de plată a taxelor care depăşeşte 150% din media naţională trebuie 
să contribuie la mecanismul de echilibrare. În cazul judeţelor şi regiunilor, acestea 
trebuie să contribuie dacă depăşesc media naţională de 110%.

1.8 Controlul extern şi auditul intern

Administraţia locală din Polonia îndeplineşte sarcini stabilite prin lege, în 
nume propriu. Respectarea de către aceasta a legislaţiei poloneze este urmărită de 
administraţia centrală (prim-ministru şi voievozii care reprezintă administraţia în 
regiune) şi de către Camerele de Audit Regionale (în problemele financiare). 

Organele de control au dreptul să solicite informaţii şi date despre administraţiile 
locale, necesare exercitării funcţiei de control pe care o au. Administraţiile locale 
sunt obligate să prezinte organului de control corespunzător rezoluţiile unităţilor 
administrative locale – în termen de 7 zile de la data adoptării acestora. 

O rezoluţie a autorităţii administraţiei locale care este contrară legii este 
considerată nulă. Pentru a evita o contradicţie de acest fel, autoritatea de control poate 
să se pronunţe asupra invalidităţii rezoluţiei adoptate de autoritatea administraţiei 
locale, integral sau parţial, în termen de 30 de zile de la data primirii acesteia. 
Constatarea nulităţii rezoluţiei de către autoritatea de control suspendă aplicarea 
acesteia, pentru a fi anulată odată cu decizia autorităţii, cu excepţia cazului în care 
se face recurs contra deciziei respective în cadrul Curţii Administrative. În cazul 
unor încălcări minore, autoritatea de control nu anulează rezoluţia, limitându-se la 
declararea faptului că rezoluţia a fost emisă cu încălcarea legii.

Autoritatea de control nu poate anula o rezoluţie după expirarea termenului de 30 de 
zile de la adoptarea ei. După expirarea termenului, însă, aceasta are dreptul de a depune 
plângere cu privire la actul administraţiei locale, la Curtea Administrativă Supremă.

În ceea ce priveşte sarcinile delegate/alocate autonomiilor locale, supravegherea 
nu vizează doar legalitatea actelor administraţiei locale, ci şi concordanţa, 
exactitatea şi economisirea. Voievodul poate suspenda implementarea unei rezoluţii 
a autorităţii autonomiei locale şi poate propune reconsiderarea acesteia, indicând 
carenţele identificate şi un termen de realizare. Dacă rezoluţia readoptată de către 
organul administrativ local nu respectă indicaţiile, voievodul poate să o abroge şi 
să emită un ordin de înlocuire, anunţând ministerul competent. Ordinul de înlocuire 
are un termen de valabilitate de 30 de zile de la data emiterii, cu excepţia cazului în 
care în perioada dată ministerul adoptă o altă hotărâre pentru cazul respectiv.

Decizia de supraveghere trebuie să respecte procedura administrativă, trebuie 
să fie justificată şi să informeze administraţia locală despre posibilitatea de a face 
apel la Curtea Administrativă. Decizia de supraveghere poate fi atacată de către 
administraţia locală, în cadrul Curţii, în termen de 30 de zile de la adoptarea ei. 

Curtea stabileşte audierea în cel mult 30 de zile de la data depunerii plângerii.
Problemele de natură financiară constituie obiectul unui control special, exercitat 

de Camerele de Audit Regionale. Camerele sunt organe de stat care controlează şi 
supraveghează activitatea financiară a autonomiilor locale şi ale subiecţilor care 
utilizează resursele financiare publice ale administraţiilor locale. Supravegherea 
exercitată de către Camerele de Audit Regionale vizează nu doar legalitatea (plus 
concordanţa, exactitatea şi economisirea, în cazul sarcinilor delegate), dar şi 
respectarea datelor din documentele financiare. În plus faţă de dreptul de anulare a 
rezoluţiilor financiare ale organelor autonomiei locale, Camerele de Audit Regionale 
au dreptul să stabilească bugetul local, în cazul în care nu este aprobat la timp de 
către autonomiile locale.

Controlul respectării legii poate fi exercitat şi de către Oficiul Suprem de Audit, 
de curţile administrative, de alte organe competente şi de către cetăţeni. Dacă  
un interes sau drept legal al cuiva a fost încălcat printr-un act local sau printr-o 
decizie emisă de către unităţile administrative locale, acesta poate apela la Curtea 
Administrativă. O precondiţie pentru această măsură este eşecul anterior al apelului 
la autoritatea locală, care se face vinovată de ineficienţă administrativă. 

Împuternicirea (independenţa) unităţilor administrative locale din Polonia este 
subiect al protecţiei juridice de drept privat (Instanţe de Drept Comun) şi public 
(curtea administrativă). 

unităţile administraţiei locale pot să iniţieze procese de judecată pentru a-şi •	
apăra drepturile, în cadrul curţilor administrative şi civile independente; 
administraţiile locale au dreptul de a apela la Tribunalul Constituţional, în •	
vederea verificării conformităţii actelor normative de rang inferior cu actele 
normative de nivel superior (Constituţia, acordurile internaţionale – precum 
Carta Europeană a Administraţiilor Locale ş.a. şi statutele ordinare (acte/legi)) 
şi pentru eliminarea prevederilor declarate neconstituţionale din sistemul 
legislativ în vigoare.
Curtea Supremă Administrativă poate judeca actele de control/supraveghere •	
cu privire la activităţile administraţiilor locale. 




