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CHARAKTERYSTYKA I WZAJEMNE RELACJE  
PODSEKTORÓW RZ DOWEGO I SAMORZ DOWEGO W POLSCE 

Streszczenie

Celem niniejszego artyku u jest przybli enie czytelnikowi poj cia pa stwa oraz 

samorz du jako celowo wyodr bnionego podsektora finansów publicznych. Przedsta-

wiono definicje pa stwa, samorz du oraz omówiono zale no ci, jakie istniej  pomi dzy

nimi. Wskazano na najwa niejsze akty prawne determinuj ce organizacyjne aspekty 

pa stwowo ci w Polsce z naciskiem na te dotycz ce powstania i funkcjonowania jedno-

stek samorz du terytorialnego. Przedstawiono finansowe aspekty funkcjonowania sa-

morz dów, w szczególno ci w kontek cie róde  finansowania realizowanych przez nie 

zada . Dane empiryczne pochodz  z lat 2009–2011. 

S owa kluczowe: pa stwo, jednostki samorz du terytorialnego, ród a finansowania 
samorz dów w Polsce 

Wprowadzenie

W ka dej zorganizowanej spo eczno ci musi wyst powa  pewien rodzaj 
sformalizowanej wspó zale no ci, hierarchizacji. Bez wzgl du na jej charakter 
istnieje jednostka lub grupa osób, która ni  kieruje i j  reprezentuje. W skali 
makro zbiorowo ci  tak  jest naród, pa stwo, a zwierzchnikiem – rz d. Aby 
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sprawnie zarz dza  tak du  organizacj , nieodzowne jest przekazanie cz ci
zada  na szczeble lokalne. St d w wi kszo ci pa stw wiata funkcjonuj  rów-
nolegle autonomiczne samorz dy i delegatury rz du centralnego w terenie. Nad 
obywatelem zamieszka ym na terenie gminy sprawuje wi c w adz  zarówno 
organ samorz dowy, jak i centralny.  

Celem niniejszego opracowania jest przybli enie najistotniejszych charak-
terystyk szczebla centralnego i samorz dowego. Opisane zostan  narz dzia
umo liwiaj ce w adzy ustawodawczej wp ywanie na dzia alno  samorz dów 
oraz wzajemne relacje pomi dzy nimi. 

1. Poj cie pa stwa i jego podstawowe funkcje 

W zale no ci od kontekstu poj cie „pa stwo” mo na rozumie  wielo-
kierunkowo. Wskazuje si  na cechy i funkcje, które s  powodem jego wielora-
kiej interpretacji. Na potrzeby niniejszego artyku u przyj to uj cie pa stwa  
w kontek cie politologicznym, prawnym i ekonomicznym. 

Politolodzy uwa aj , i  pa stwo to organizacja, któr  wyposa ono w na-
rz dzia w adzy w celu sprawowania funkcji ochrony przed zewn trznymi czyn-
nikami oraz do zapewnienia porz dku wewn trznego spo ecze stwa z o onego 
z zale nych od siebie grup1.

Definicja prawna mówi o kryteriach pa stwowo ci przyj tych w Monte-
video na mi dzynarodowej konwencji w roku 1933 r. G ównymi ustaleniami 
by o okre lenie podstawowych atrybutów pa stwowo ci, takich jak: terytorium 
z okre lonymi granicami, sta a pod wzgl dem etnicznym ludno , niepodleg a
w adza mog ca wchodzi  w relacje z innymi pa stwami.  

W naukach ekonomicznych pa stwo jest z o on  instytucj  publiczn  two-
rz c  sektor publiczny. Udzia  tego sektora w rynku stanowi miar  roli pa stwa 
w gospodarce. W literaturze przedmiotu napotyka si  przeciwstawne opinie co 
do po danej wielko ci roli pa stwa w rynku. W pierwszym uj ciu mówi si
o substytucyjnej roli pa stwa, która wp ywa na rynek, gdy ten nie jest w pe ni
efektywny. Drugie podej cie wskazuje na komplementarny charakter pa stwa. 

                                                          
1  M. Gulczy ski, Nauka o polityce, Druktur, Warszawa 2007, s. 12. 
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Tutaj jego rola ogranicza si  do umo liwienia funkcjonowania wolnego rynku 
bez ingerencji w jego funkcjonowanie2.

Pa stwo wi c to podmiot gospodarczy, cz onek rynku i jego regulator. 
Z poj ciem „pa stwo” zwi zany jest tak e sektor finansów publicznych z o ony 
z podsektorów: rz dowego, samorz dowego oraz ubezpiecze  spo ecznych. 
Rola pa stwa, jak  ma w kontek cie gospodarczym spe nia , znacznie wykra-
cza poza pozosta e podmioty rynkowe. Pa stwo jest w posiadaniu dóbr ekono-
micznych i publicznych, którymi gospodaruje, jednak cel, dla którego to czyni, 
mo e by  inny ni  maksymalizacja zysku czy wzrost warto ci posiadanego 
zasobu. Dzieje si  tak dlatego, i  ma ono za zadanie dba o  o dobrobyt ca ego
spo ecze stwa, co nie zawsze jest to same z efektywno ci  gospodarcz  typow
dla przedsi biorstw czy „racjonalnym wyborem” cechuj cym gospodarstwa 
domowe. Za podstawowe narz dzia wp ywu pa stwa na rynek uznaje si  in-
strumentarium monetarne (regulowanie poda  pieni dza) oraz instrumentarium 
fiskalne (wielko ci  danin i wydatków publicznych).  

Pa stwo, chc c realizowa  swoje zadania, posiada w adz  najwy sz  repre-
zentowan  przez rz d. Jednak, aby móc skutecznie zarz dza  na ca ym jego ob-
szarze, musi oddelegowa  pewne zadania na szczeble lokalne. W Polsce bezpo-
rednim delegatem rz du w terenie s  województwa. Artyku  152 Konstytucji 

mówi, i  przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest wojewoda. 
Tryb powo ywania i odwo ywania oraz zakres ich dzia ania okre la ustawa za-
sadnicza3. Poza wojewodami na obszarze kraju dzia aj  inne jednostki pod-
porz dkowane bezpo rednio lub po rednio rz dowi – agencje, delegatury, urz dy. 

2. Istota samorz du terytorialnego w Polsce jako celowo wyodr bnionej cz ci
 sektora finansów publicznych 

W wyniku demokratyzacji w Polsce dotychczasowa struktura i sposób 
sprawowania w adzy zacz y ewoluowa . Dostrze ono, i  decentralizacja nie-
których funkcji powoduje lepsz  skuteczno  ich realizacji. Oddelegowanie 
cz ci zada  do lokalnych struktur by o zgodne z ideami nowego ustroju demo-

                                                          
2  D. Mi aszewicz, Problem wyboru narz dzi realizacji roli pa stwa w procesach inwesty-

cyjnych w Polsce w okresie przemian, Wyd. Nauk. US, Szczecin 2007, s. 17–19. 
3  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU z 1997 r., nr 78,  

poz. 483), art. 152. 
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kratycznego, gdzie k adzie si  wi kszy nacisk na jednostk . Aby by o to mo li-
we, nale a o przekaza  jej cz stk  w adzy, która do tej pory by a domen  w a-
dzy centralnej.

Powrócono do koncepcji sprzed PRL-u – powo ania samorz du terytorial-
nego. Wed ug autorów przedwojennych z samorz dem mamy do czynienia 
wówczas, gdy stosunek absolutnych rz dów w pa stwie zmienia si  w stosunek 
prawny, a jednostka poza prawami prywatnymi zdobywa prawa publiczne. Nie-
zb dne jest wyodr bnienie w nowo powstaj cym pa stwie konstytucyjnym 
struktur samorz dowych jako jednostek publicznoprawnych na mocy odpo-
wiednich ustaw i przekazanie im cz ci w adzy4.

Wspó cze nie samorz d rozumiany jest jako odr bna w stosunku do pa -
stwa jednostka powsta a na mocy odpowiednich aktów prawnych, wykonuj ca 
powierzone zadania, niepoddana ingerencji zwierzchniej5. Z przytoczonych 
definicji wynika, i  samorz d to zorganizowany twór, który na okre lonym 
terenie stanowi wspólnot  mieszka ców samodzielnie decyduj cych o realizacji 
swoich potrzeb6. Ich realizacj  uto samia  nale y z funkcjami, jakie ma spe -
nia  samorz d. Zadania, które realizuj  samorz dy, i ich zakres zale  od cha-
rakteru jednostki samorz dowej. Inne zadania spe nia gmina, powiat czy woje-
wództwo. Szczegó owe zakresy dzia alno ci okre laj  ustawy, na mocy których 
powo ano dany szczebel samorz dowy.  

I tak gmina realizuje zadania w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb 
wspólnoty, zapewniaj c ad przestrzenny, gospodaruj c nieruchomo ciami, 
dbaj c o gminn  infrastruktur  drogow , wodoci gi, kanalizacje, oczyszczanie 
cieków, zaopatrywanie w energi . Dodatkowo na mocy ustaw i porozumie

gmina mo e wykonywa  inne zadania zlecone7.
Do zakresu dzia alno ci powiatów zalicza si  wykonywanie dzia a  o cha-

rakterze ponadgminnym, w szczególno ci dotycz cych edukacji publicznej, 

                                                          
4 J. Panejko, Geneza i podstawy samorz du europejskiego, Wilno 1934, s. 9–10, cyt. za: 

P. Buczkowski, Samorz d lokalny i budowa spo ecze stwa obywatelskiego w Polsce do 1990 r., 
w: Odrodzenie samorz du terytorialnego, red. P. Buczkowski, Wyd. UAM, Pozna  1994, s. 9. 

5  B. Dolnicki, Samorz d terytorialny, Zakamycze, Kraków 2006, s. 17. 
6  E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Cz  ogólna, TNOIK, Toru  1997, s. 22. 
7  Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1591), 

art. 7–8. 
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promocji i ochrony zdrowia, geodezji i kartografii, ochrony porz dku publicz-
nego8.

Zakres dzia ania województwa nie mo e narusza  samodzielno ci powia-
tów i gmin. Organa województwa nie stanowi  wobec nich nadzoru. Do pod-
stawowych celów dzia alno ci województwa zalicza si  rozwój wiadomo ci
narodowej, pobudzenie aktywno ci gospodarczej, podnoszenie poziomu konku-
rencyjno ci gospodarki województwa czy zachowanie warto ci rodowiska
kulturowego i przyrodniczego9.

3. Podstawy prawne organizacji terytorialnej Polski i uwarunkowania powstania 
 samorz du w Polsce 

Data 27 maja 1990 r. jest szczególnie istotna dla wspomnianego procesu 
przebudowy Polski. Tego dnia odby y si  pierwsze wybory przeprowadzone 
wed ug demokratycznych standardów. Moment ten uznaje si  za rozpocz cie
przekazywania w adzy spo ecze stwu obywatelskiemu. 

Najwy szej rangi aktem datowanym na 2 kwietnia 1997 r., maj cym 
znaczny wp yw na kszta t jednostek samorz dowych jest Konstytucja RP. Ju
w jej preambule wskazuje si  na zasad  pomocniczo ci umacniaj c  prawa 
obywateli. W pozosta ych artyku ach, np. art. 15, znajdujemy zapisy mówi ce
o ustroju terytorialnym Polski, jego decentralizacji oraz o zadaniach, które 
maj  by  realizowane przez struktury lokalne. W rozdziale VII opisuje si
zasady okre laj ce prawne formy chroni ce samodzielno  samorz dów, for-
my i ramy nadzoru nad nimi oraz wymienia si  podstawowe ród a finanso-
wania samorz dów. 

Kolejnym dokumentem dotycz cym samorz dowych struktur jest Europej-
ska karta samorz du terytorialnego. To mi dzynarodowa umowa ratyfikowana 
równie  przez Polsk . Jej zapisy traktuj  o ogólnych regu ach dotycz cych 
funkcjonowania samorz dów i s  zbie ne z Konstytucj  i ustawodawstwem 

                                                          
8  Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie powiatowym (DzU z 1998 r., nr 91,  

poz. 578), art. 4–4a. 
9  Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie województwa (DzU z 1998 r., nr 91,  

poz. 576), art. 11. 
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polskim, a pa stwa nale ce do Rady Europy obliguje do wprowadzenie jej 
zapisów w ycie10.

Dat  o historycznym znaczeniu dla systemu samorz dowego i administra-
cji rz dowej w Polsce jest 1 stycznia 1999 r. Wtedy miejsce dwustopniowego 
podzia u terytorialnego zaj  system trójszczeblowy obejmuj cy samorz dowe
gminy i powiaty oraz województwa, które maj  charakter zarówno samorz do-
wy, jak i rz dowy11.

Pozosta ymi aktami sankcjonuj cymi obecny kszta t samorz du s  tzw. 
ustawy samorz dowe. W ród nich wymienia si  ustaw  z 8 marca 1990 r. o sa-
morz dzie gminnym12, ustaw  z 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie powiato-
wym13, ustaw  z 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie województwa14, ustaw
z 20 czerwca 2002 r. o bezpo rednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta 
miasta15, ustaw  z 15 wrze nia 2000 r. o referendum lokalnym16, ustaw
z 16 lipca 1998 r. o ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw17. Zapisy tych aktów okre laj  ustrój, organizacj  i formy finan-
sowania wspó czesnych jednostek samorz du terytorialnego. 

4. Powi zania jednostek samorz dowych z organami w adzy centralnej ze szcze-
 gólnym uwzgl dnieniem pozyskiwania rodków pieni nych

Konsekwencj  wspomnianych norm prawnych by o zdecentralizowanie 
w adzy i przekazanie cz ci zada  do struktur samorz dowych. Kierowano si
zasad , i  niektóre zadania dotycz ce spo eczno ci lokalnej s  efektywniejsze, 
je li s  w a nie przez ni  realizowane18. Decentralizacja zada  jest zbie na

                                                          
10  Europejska karta samorz du terytorialnego (DzU z 1994 r., nr 124, poz. 607). 
11  G. Rydlewski, Samorz d terytorialny i administracja rz dowa, Scholar, Warszawa 

1999, s. 43. 
12  DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1591. 
13  DzU z 1998 r., nr 91, poz. 578. 
14  DzU z 1998 r., nr 91, poz. 576. 
15  DzU z 2002 r., nr 113, poz. 984. 
16  DzU z 2000 r., nr 88, poz. 985. 
17  DzU z 2010 r., nr 176, poz. 1190. 
18  H. Izdebski, Samorz d terytorialny. Podstawy ustroju i dzia alno ci, LexisNexis, War-

szawa 2003, s. 91. 
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z zasadami demokratyzacji, jest niezb dna przy obecnym kszta cie ustroju 
polityczno-gospodarczego.  

Obecnie w Polsce funkcjonuj  dwa systemy sprawowania w adzy – cen-
tralny i lokalny. Oba wzajemnie si  przenikaj , wspó pracuj , aby zmaksyma-
lizowa  efektywno  gospodarowania i wp ywa  na polepszenie jako ci ycia 
spo ecze stwa. S  od siebie zale ne, a oddzia ywania nimi s  obukierunkowe.  

Samorz d jako grupa zrzeszaj ca jednostki to materia dla rz du. To  
w gminie yj  obywatele, wyborcy, spo ród których wybiera si  przedstawicieli 
w adzy. To jednostki o podobnych przekonaniach tworz  elektorat, bez którego 
adne ugrupowanie polityczne nie ma prawa bytu. Mo na zatem stwierdzi , i

ludzie tworz cy samorz d lokalny s ród em, z którego pochodzi w adza, 
a dodatkowo w okresie wyborów staj  si  jej weryfikatorem. Na co dzie  jed-
nostka jest podatnikiem uiszczaj cym danin , zasilaj cym bud et samorz dowy
i centralny, jest wi c jednym ze róde  pochodzenia rodków finansowych. 

Natomiast samorz d rozumiany jako sformalizowany twór, a wi c gmina, 
powiat czy województwo, w zasadzie pozostaje pod wp ywem, ni  sam deter-
minuje organa centralne. To w adza centralna jest organem tworz cym normy 
prawne umo liwiaj ce powstanie jednostki samorz dowej. Zwierzchno  pa -
stwa ma charakter organizacyjno-legislacyjny, a tak e finansowy. Na podstawie 
norm prawnych okre la si  zakres zada  poszczególnych szczebli w adzy lokal-
nej i w lad za tym kieruje si  odpowiednie transfery pieni ne.

W codzienno ci gospodarczej najistotniejsz  determinant  wp ywu pa -
stwa na struktur  lokaln  jest transfer pieni dza. Wa na jest jego wielko
i terminowo . Katalog róde  finansowania dzia alno ci jednostek samorz du 
terytorialnego zawiera ustawa o dochodach jednostek samorz du terytorialne-
go19. Dochody samorz dów wymienione s  te  w ustawie o finansach pub-
licznych20 lub wynikaj  z innych ustaw. Podstawowa ich klasyfikacja to podzia
na dochody w asne, subwencj  ogóln  i dotacje celowe z bud etu pa stwa.

Dochodami w asnymi s  te zasoby finansowe, które przyznano spo eczno-
ciom lokalnym do samodzielnego dysponowania. W rozumieniu ustawy s

nimi udzia y we wp ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz  

                                                          
19  Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz du terytorialnego  

(DzU z 2003 r., nr 203, poz. 1966). 
20  Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2009 r., nr 157,  

poz. 1240). 
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z podatku dochodowego od osób prawnych21. Do dochodów w asnych ponadto 
zaliczamy: wp ywy z innych podatków (od nieruchomo ci, rolny, le ny), op at
(skarbowej, targowej), dochody maj tkowe, spadki i darowizny na rzecz samo-
rz du, dochody z kar pieni nych okre lonych w odr bnych przepisach, odsetki 
od rodków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i inne22.

Poza ród ami pieni nymi pozostaj cymi w gestii samorz dów pozosta e
to rodki przekazywane z bud etu centralnego. Pierwszym ród em jest sub-
wencja ogólna sk adaj ca si  z pi ciu agregatów. S  nimi: subwencja podsta-
wowa nale na tylko gminom, subwencja o wiatowa, której wielko  zale y od 
zada  o wiatowych, subwencja wyrównawcza wynikaj ca z nierównomiernego 
stopnia zamo no ci jednostek w skali kraju, subwencja rekompensuj ca utraco-
ne dochody (g ównie z tytu u ustawowych przepisów o podatku le nym i rol-
nym) oraz subwencja drogowa przys uguj ca powiatom i województwom. 

Kolejnym ród em dochodów samorz dów s  dotacje celowe przekazywa-
ne samorz dom na ci le okre lone cele – realizacj  zada  administracji rz do-
wej oraz pozosta e czynno ci wynikaj ce z umów zawartych z organami w adzy 
centralnej. Do nich nale  m.in. usuwanie skutków kl sk ywio owych, usuwa-
nie bezpo rednich zagro e  porz dku publicznego i bezpiecze stwa obywateli. 
Wp ywy z tytu u dotacji podlegaj  szczególnym zasadom rozliczania. W przy-
padku wydatkowania niezgodnego z celem dotacj  w skrajnych przypadkach 
beneficjent zmuszony jest zwróci . Podstawowe ród a finansowania dzia alno-
ci samorz dów w uj ciu warto ciowym w Polsce za okresy wykonane przed-

stawia zestawienie w tabeli 1 potwierdzaj ce ich stabilny wzrost w uj ciu war-
to ciowym oraz wzgl dnie sta  struktur .

Od momentu wst pienia Polski do UE w ród róde  finansowania dzia al-
no ci samorz dów terytorialnych mo na wyró ni  równie rodki zagraniczne. 
Najbardziej znanymi s  tzw. rodki unijne rozdzielane w ramach programów 
operacyjnych. Poza nimi samorz dy wspó finansuj  inwestycje za pomoc  in-
nych rodków zagranicznych, np. norweskiego i szwajcarskiego mechanizmu 
finansowania. Nale y podkre li , i  s  to rodki przyznawane g ównie na inwe-
stycje wodno-kanalizacyjne, drogowe, rodowiskowe. Finansowanie takie ma 

                                                          
21  E. Urba czyk, M. Kubik, Maj tek w asny jako ród o dochodów jednostek samorz du 

terytorialnego, Studia i Materia y Polskiego Stowarzyszenia Zarz dzania Wiedz , Bydgoszcz 
2010, s. 322. 

22  Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz du terytorialnego  
(DzU z 2010 r., nr 80, poz. 526 z pó n. zm.). 
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jednak pewne wady, w szczególno ci je li chodzi o biurokratyzacj  i liczb
procedur zwi zanych z aplikowaniem o rodki nie, cznie z konieczno ci
drobiazgowego rozliczenia inwestycji po jej zako czeniu23.

Tabela 1. Dochody samorz dów w latach 2009–2011 

2009 2010 2011 
ród o finansowania: 

w tys. z  w % w tys. z  w % w tys. z  w % 
– dochody w asne 75 191 009 48,51 78 272 114 48,07 83 331 259 48,67 
– dotacje celowe 22 645 049 14,61 25 947 023 15,94 26 088 549 15,24 
– dotacje rozwojowe 11 672 772 7,53 11 238 043 6,90 13 280 937 7,76 
– subwencja ogólna 45 484 524 29,35 47 357 982 29,09 48 502 670 28,33 
Suma 154 993 354 100,00 162 815 162 100,00 171 203 415 100,00 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: G. Guterman, Sprawozdanie z wykonania bud etu 
pa stwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., Ministerstwo Finansów, Warszawa 2010 

oraz M. Zy k, Sprawozdanie z wykonania bud etu pa stwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 
2010 r., Ministerstwo Finansów, Warszawa 2011 oraz G. Guterman, Sprawozdanie z wykonania 

bud etu pa stwa oraz informacja o wykonaniu bud etu jednostek samorz du terytorialnego  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., Ministerstwo Finansów, Warszawa 2012, 

www.mf.gov.pl (4.04.2013). 

Mimo i  opisane powy ej rodki zagraniczne nie pochodz  z bud etu pa -
stwa, wspomnie  nale y, i  rz d w cza si  w ich pozyskanie. Wspomaga te
ich absorbcj  za pomoc  ró nych instytucji oraz programów m.in. s u cych ich 
prefinansowaniu na nierynkowych warunkach. 

Podsumowanie 

Jak opisano powy ej, pa stwowych instrumentów oddzia ywania na samo-
rz d lokalny jest wiele, przy czym najwa niejsze to oddzia ywanie za pomoc
przepisów prawa i strumieni finansowych. Obecnie istotnym czynnikiem ogra-
niczania przez rz d dzia alno ci jednostek samorz du terytorialnego s  ustawo-
we ograniczenia poziomu ich zad u enia24. Z jednej strony zmniejszaj  one 
ryzyko wyst pienia negatywnych skutków zad u enia (utrata p ynno ci finan-

                                                          
23  P. Wa niewski, Kapita róde  finansowania w ocenie zdolno ci rozwoju jst na przyk a-

dzie wybranych du ych miast Polski, w: Zarz dzanie finansami w jednostkach samorz du teryto-
rialnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego”, Szczecin 2011, s. 283. 

24  Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2009 r., nr 157), art. 243. 
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sowej), z drugiej ograniczaj  mo liwo ci realizowania przez samorz dy inwe-
stycji finansowanych przy udziale kapita u obcego. 

Mimo problemów, jakie pokazuje rzeczywisto  gospodarcza, samo po-
wstanie struktur samorz dowych, ich niezale no , aktywno  i rozwój, który 
wp ywa dodatnio na ycie spo eczne, oceni  nale y jako jeden z bardziej pozy-
tywnych aspektów w polskiej gospodarce narodowej ostatniego dwudziesto-
lecia.
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CHARACTERISTIC AND THE INTERRELATION OF SUBSECTORS GOVERNMENT  
AND SELF-GOVERNMENT IN POLAND 

Summary

The aim of the following article is to introduce to the reader such terms as state, 

understood as an organized organism, exercising supreme power in the society, and 

self-government, understood as a distinguished sector of public finance. The most 

important definitions of state and self-government, as well as relations between them 

have been presented. The most important legal acts determining organizational aspects 

of statehood in Poland have been pointed out, especially those concerning establishing 

and functioning of self-government units. Financial aspects of self-government 

functioning have also been presented, particularly in the context of the sources of 
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financing the tasks accomplished by them. The empirical data comes from years  

2009–2011. 

Keywords: state, self-government units, sources of self-government financing  
in Poland
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