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Wprowadzenie

samorząd terytorialny odgrywa znaczącą rolę w gospodarce kraju. zgodnie 
z konstytucją rzeczypospolitej Polskiej samorząd terytorialny wykonuje istotną część 
zadań publicznych. termin „zadanie” z reguły używamy w sensie celu, który ma 
osiągnąć administracja w ramach działalności lub też określonych działań, mając 
na uwadze zakres rzeczowy spraw należących do tej administracji1. Jednakże w na-
uce prawa administracyjnego termin „zadanie” nie został w sposób jednoznaczny 
zdefiniowany2. według prakseologii3 zadanie jest to pewien stan, który opisany 
i przekazany do realizacji, powinien być utrzymany lub osiągnięty4. Pojęcie zadań 
publicznych jest w praktyce trudne do zdefiniowania, ponieważ jest ściśle powiązane 
z takimi określeniami, jak: cel publiczny i interes publiczny. Przedmiotowe pojęcia są 
również trudno definiowalne, ponieważ wzajemnie przenikają się i uzupełniają. cel 
publiczny ukierunkowany jest na dobro wspólne społeczności. w przypadku zadań 
samorządu terytorialnego ma ono wymiar bardziej lokalny lub regionalny, ponieważ 
cele muszą mieć charakter użyteczności publicznej5. interes publiczny określa się 
mianem społecznego obiektywu, który wyznacza granice ingerencji państwa w życie 
jednostki, a z drugiej strony określa granice dowolności zachowań tej jednostki6.

* mgr, katolicki uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła ii w Lublinie.
1 P. chmielnicki, w: Prawo	samorządu	terytorialnego	w	Polsce, red. w. kisiel, warszawa 2006, s. 107.
2 a. Barczak, Zadania	samorządu	terytorialnego	w	zakresie	ochrony	środowiska, warszawa 2006, s. 17.
3 Prakseologia to nauka o sprawności działania. zob. szerzej: s. wrzosek, System: Admini-

stracja	Publiczna. Systemowe	determinanty	nauki	administracji, Lublin 2008, s. 175. 
4 t. Pszczółkowski, Mała	encyklopedia	prakseologii	i	teorii	organizacji, wrocław 1978, s. 284.
5 w. Breński, Państwowe	Przedsiębiorstwo	Poczta	Polska,	Telegraf	i	Telefon	w	systemie	społeczno-

-gospodarczym	państwa	polskiego	1918–1991, Olsztyn 2008, s. 231.
6 a. Pakuła, Interes	publiczny	i	użyteczność	publiczna	jako	kryteria	zadań	samorządu	teryto-

rialnego, w: Administracja	i	prawo	administracyjne	u	progu	nowego	tysiąclecia, łódź 2000, s. 349.
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Jednostki Samorządu terytorialnego w polsce

Gmina jako najniższa jednostka samorządu terytorialnego wykonuje wszelkie 
zadania samorządu nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorial-
nego7. ustawa gminna dokonuje rozgraniczenia zadań własnych i zleconych. 
Ponadto ustawa potwierdza konstytucyjną zasadę domniemania kompetencji 
gminy, która jest sprecyzowana do wszystkich spraw publicznych o charakterze 
lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów8. Przedmioto-
wa ustawa w art. 7 ust. 1 definiuje zadania własne jako zaspokajanie zbiorowych 
potrzeb mieszkańców wspólnoty oraz zawiera katalog otwarty tych zadań9. Należy 
zauważyć, iż ustawa gminna wprowadza kategorię zadań własnych, które mają 
charakter obowiązkowy10, czyli takich, którym ustawy nadają taki charakter.

ustawa o samorządzie powiatowym nie odwołuje się wprost do podziału za-
dań na własne i zlecone, natomiast w zakresie zadań własnych używa określenia 

7 art. 164 ust. 2 konstytucji rP.
8 art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
9 zadania własne gminy obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz 

gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komu-

nalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

3a) działalności w zakresie telekomunikacji,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków 

i opieki nad zabytkami,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i prze-

ciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów ad-

ministracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej 

i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania 

i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
18) promocji gminy,
19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wo lon tariacie 
(Dz. u. nr 96, poz. 873, z późn. zm.),

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
10 art. 7 ust. 2 ustawy gminnej.
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zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, wskazując katalog tych zadań11. 
Ponadto ustawa powiatowa przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu zadań 
powiatu poprzez inne ustawy12. ustawodawca w zakresie zadań powiatu zastoso-
wał tzw. dualistyczną enumerację pozytywną13, poprzez określenie zadań wprost, 
przy jednoczesnym odesłaniu do innych ustaw, które mogą nakładać na powiaty 
dodatkowe zadania publiczne. Przedmiotowe zadania mają charakter ogólny, 
dlatego też wymagają doprecyzowania w ustawach szczególnych. Podkreślenia 
wymaga fakt, że sam podział zadań pomiędzy jednostki samorządu terytorial-
nego może prowadzić do sporów kompetencyjnych między tymi jednostkami14. 
Powstałe spory kompetencyjne między organami jednostek samorządu terytorial-
nego są rozstrzygane zgodnie z normami określonymi w kodeksie postępowania 
administracyjnego15. sposób określenia zadań powiatu jest wyrazem realizacji 
zasady pomocniczości, ponieważ powiat realizuje tylko zadania o charakterze 
ponadgminnym, przez co można uznać powiaty jako jednostki uzupełniające 

11 zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym „Powiat wykonuje zadania 
publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

1) edukacji publicznej, 
2) promocji i ochrony zdrowia, 
3) pomocy społecznej, 
4) polityki prorodzinnej, 
5) wspierania osób niepełnosprawnych,
6) transportu zbiorowego i dróg publicznych, 
7) kultury i ochrony dóbr kultury, 
8) kultury fizycznej i turystyki, 
9) geodezji, kartografii i katastru, 
10) gospodarki nieruchomościami, 
11) administracji architektoniczno-budowlanej, 
12) gospodarki wodnej, 
13) ochrony środowiska i przyrody, 
14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, 
15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 
16) ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym 

zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, 
17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 
18) ochrony praw konsumenta, 
19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych, 
20) obronności, 
21) promocji powiatu, 
22) współpracy z organizacjami pozarządowymi.”
12 art. 4 ust. 3 ustawy powiatowej.
13 zob. P. chmielnicki (red.), Komentarz	do	ustawy	o	samorządzie	powiatowym, warszawa 

2005, s. 87
14 r. klyszcz, Ustawy	o	samorządzie	powiatowym	i	samorządzie	województwa.	Komentarz, 

wrocław 1999, s. 16.
15 art. 166 ust. 3 konstytucji, art. 22 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. u. z 1960 r., nr 30, poz. 168) oraz art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 
r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. u. z 2002 r., nr 153, poz. 1270).
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gminy w zakresie wykonywania zadań publicznych. ustawodawca wyraźnie pod-
kreśla autonomiczność zadań gminy od zadań powiatu poprzez stwierdzenie, iż 
zadania powiatu nie mogą w żaden sposób naruszać zakresu działania gminy16. 
Przejawem powyższego uregulowania jest fakt, że gminy są jednostkami nieza-
leżnymi w wykonywaniu swych zadań od jednostek samorządu terytorialnego co 
do zasady większych terytorialnie jakimi są powiaty. Ponadto organy powiatu nie 
są organami wyższego stopnia w stosunku do organów gminnych17.

samorząd wojewódzki również realizuje zadania własne, które w tym przypadku 
mają charakter regionalny (wojewódzki), a tym samym obejmują znacznie większy 
obszar działania niż organy powiatowe i gminne, które wykonują zadania własne 
o charakterze stricte lokalnym. samorząd wojewódzki przy wykonywaniu swoich 
zadań nie może naruszać samodzielności jednostek samorządu terytorialnego 
o charakterze lokalnym, tj. gminy i powiatu18. ustawa o samorządzie wojewódz-
twa wprost wskazuje, iż organy samorządu województwa nie mają kompetencji 
nadzorczych, a także nie są organami wyższego stopnia w stosunku do organów 
jednostek samorządu terytorialnego o charakterze lokalnym19. Przedmiotowe ure-
gulowania są wyrazem podkreślenia i realizacji konstytucyjnej zasady samodziel-
ności jednostek samorządu terytorialnego wyrażonej w art. 165 ust. 2 konstytucji. 
Podkreślenia wymaga fakt, iż ustawa zasadnicza wyraźnie wskazuje, że chroniona 
jest samodzielność każdej jednostki samorządu terytorialnego niezależnie od 
zakresu działania20. samorząd wojewódzki wykonuje zadania własne określone 
ustawami, przy czym ustawa wojewódzka zawiera jedynie katalog przykładowy21 
zadań własnych o charakterze wojewódzkim. szczegółowa konkretyzacja zadań 
samorządu wojewódzkiego następuje w ustawach regulujących daną materię. 

16 art. 4 ust. 6 ustawy powiatowej.
17 art. 17 pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego. 
18 art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie wojewódzkim .
19 art. 4 ust. 2 ustawy o samorządzie wojewódzkim.
20 zob. B. Banaszak, Konstytucja	Rzeczypospolitej	Polskiej.	Komentarz, warszawa 2009, s. 750.
21 art. 14. ust. 1 ustawy o samorządzie wojewódzkim „samorząd województwa wykonuje 

zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie:
1) edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego,
2) promocji i ochrony zdrowia,
3) kultury i ochrony jej dóbr,
4) pomocy społecznej,
5) polityki prorodzinnej,
6) modernizacji terenów wiejskich,
7) zagospodarowania przestrzennego,
8) ochrony środowiska,
9) gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej,
10) transportu zbiorowego i dróg publicznych,
11) kultury fizycznej i turystyki,
12) ochrony praw konsumentów,
13) obronności,
14) bezpieczeństwa publicznego,
15) przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.”
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ustawodawca wskazując zadania własne samorządu wojewódzkiego, posłużył się, 
podobnie jak w przypadku ustawy o samorządzie gminnym, tzw. klauzulą enumeracji 
pozytywnej mającą charakter otwarty22. Określenie zadań własnych samorządu 
wojewódzkiego jest wyrazem realizacji zasady subsydiarności, która funkcjonuje 
w polskim ustroju samorządu terytorialnego, a w tym przypadku przejawia się 
faktem, iż zadania samorządu wojewódzkiego mają charakter uzupełniający do 
zadań jednostek samorządu terytorialnego niższego szczebla i obszaru działania, 
tj. gmin i powiatów (wymiar lokalny). zadania samorządu wojewódzkiego mają 
charakter regionalny, który jest określony w akcie prawnym o randze ustawy.

Zadania samorządu terytorialnego w polsce

zadania publiczne są definiowane jako cele publiczne, które zobowiązana 
jest realizować administracja publiczna, natomiast cele publiczne są utożsamiane 
z interesem publicznym23. Publiczny charakter tych zadań oznacza zarówno to, że 
mają one swoje umocowanie normatywne (ustawowe), jak również to, że samorząd 
wykonując swoje zadania, działa w interesie publicznym. zadania publiczne można 
zdefiniować jako przejęte przez państwo zaspokajanie zbiorowych i indywidual-
nych potrzeb człowieka, wynikających ze współżycia ludzi w społecznościach24. 
Podkreślenia wymaga również fakt, iż wszystkie zadania samorządu terytorial-
nego mają charakter zadań publicznych w tym znaczeniu, że służą zaspokojeniu 
potrzeb zbiorowych społeczności czy to lokalnych, w przypadku zadań własnych, 
czy zorganizowanego w państwo całego społeczeństwa, jak w przypadku zadań 
zleconych25. w nauce prawa administracyjnego wyróżnia się współcześnie dwie 
wiodące teorie zadań publicznych, tj. teorię krytyki zadań publicznych oraz teo-
rię cyklicznego rozwoju zadań publicznych26. Podstawowym argumentem teorii 
krytyki są wysokie koszty wykonywania zadań publicznych, natomiast teoria cykli 
zwraca uwagę na zmienność w podejściu do wykonywania zadań publicznych od 
państwa opiekuńczego do jak największej deregulacji w zakresie wykonywania 
zadań publicznych. zadania publiczne, które służą zaspokajaniu potrzeb wspól-
noty samorządowej są wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego 
jako własne. w przypadkach wynikających z uzasadnionych potrzeb państwa 
ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie innych 
zadań publicznych, które określamy jako zlecone. Podział zadań na własne i zle-

22 zob. P. chmielnicki (red.), Komentarz	do	ustawy..., s. 134.
23 M. stahl, Cele	publiczne	i	zadania	publiczne, w: Koncepcja	systemu	prawa	administracyjnego, 

J. zimmermann (red.), warszawa 2007, s. 95.
24 s. Fundowicz, Dynamiczne	rozumienie	zadania	publicznego, w: Administracja	i	prawo	

administracyjne	u	progu	nowego	tysiąclecia, łódź 2000, s. 158.
25 uchwała trybunału konstytucyjnego z dnia 27 września 1994 r. (Dz. u. z 2001 r., nr 113, 

poz. 550), s. 7.
26 zob. e. knosala, Zadania	publiczne,	formy	organizacyjno-prawne	ich	wykonywania	i	nowe	

pojęcia	–	zakres	niektórych	problemów	do	dyskusji	nad	koncepcją	systemu	prawa	administracyjnego, 
w: Koncepcja	systemu	prawa	administracyjnego, J. zimmermann (red.), warszawa 2007, s. 119–122.
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cone jest podstawowym elementem klasycznej teorii samorządu terytorialnego27, 
opartej głównie na założeniach niemieckiej koncepcji samorządu terytorialnego 
powstałych w XiX wieku28. Podział zadań na własne i poruczone funkcjonował 
w państwie polskim przez okres dwudziestolecia międzywojennego. Jest to tzw. 
koncepcja dualizmu zadaniowego, będąca przeciwieństwem koncepcji monizmu 
zadaniowego. Podstawową różnicą w zadaniach jest kwestia samodzielności jed-
nostki samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań własnych i brak 
samodzielności w zakresie wykonywania zadań zleconych29. współcześnie kryteria 
rozróżniające zadania własne od zleconych możemy wskazać w następujący sposób:

1. charakter lokalny (zadania własne) lub ogólnopaństwowy (zadania zlecone);
2. sposób przekazywania zadań przez państwo, które wyraża się w tym, iż 

zadania samorządu terytorialnego otrzymane na zasadzie decentralizacji uzna-
jemy za zadania własne, natomiast jeżeli mamy zadania przekazane na zasadzie 
dekoncentracji to mamy do czynienia z zadaniami zleconymi;

3. stopień i zakres samodzielności jednostki samorządu terytorialnego w ra-
mach wykonywania zadań (jeżeli zadania są wykonywane w imieniu jednostki 
samorządu terytorialnego i są one pozostawione do względnie samodzielnego 
wykonywania, są to zadania własne, natomiast jeżeli jednostka wykonuje zada-
nia w imieniu władz rządowych i jest poddana ingerencji tych władz, to są to 
zadania zlecone);

4. wykonywanie zadań własnych objęte jest klauzulą generalnej właściwości, 
a wykonywanie zadań zleconych wymaga każdorazowego upoważnienia;

5. jeżeli odpowiedzialność za wykonanie zadania ponosi jednostka samorządu 
terytorialnego, to są to zadania własne, a jeżeli odpowiedzialność leży po stronie 
administracji rządowej, to są to zadania zlecone30.

Należy podkreślić, iż zadania własne samorządu terytorialnego nie mogą 
być przekazywane do wykonywania przez organy administracji rządowej, nato-
miast zadania rządowe mogą być przekazane samorządom w formie porozumie-
nia administracyjnego31. konstytucyjny podział zadań na własne i zlecone jest 
szczegółowo sprecyzowany w ustawach odrębnych dotyczących poszczególnych 
jednostek samorządu terytorialnego.

Zadania zlecone przez samorząd terytorialny

Podział zadań publicznych w polskim prawie samorządu terytorialnego na 
własne i zlecone jest wynikiem funkcjonowania koncepcji dualizmu zadaniowego. 
Przedmiotowy podział ma źródło w klasycznej teorii samorządu terytorialnego 
i występuje obecnie w większości krajów europy zachodniej z wyjątkiem Fran-

27 B. Dolnicki, op. cit., s. 26.
28 P. chmielnicki, Komentarz	do	ustawy..., s. 108.
29 w. Breński, Polski	rynek	usług	pocztowych	z	wykorzystaniem	outsourcingu, Olsztyn 2013, s. 132.
30 z. Niewiadomski, op. cit., s. 294, P. chmielnicki, Komentarz	do	ustawy..., s. 108. 
31 w. Breński, Polski	rynek…, s. 141.
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cji32. wyodrębnienie zadań własnych i zleconych w Polsce nastąpiło na podstawie 
norm o charakterze konstytucyjnym33.

wprost dyspozycję konstytucyjną wypełnia ustawa o samorządzie gminnym, 
która w art. 8 ust. 1 bezpośrednio odwołuje się do określenia zadań zleconych. 
w przypadku ustawy o samorządzie powiatowym nie ma wprost odwołania do 
zadań zleconych, jednakże bez wątpienia ustawodawca wskazując na zadania 
z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat34, wypełnia dyspo-
zycję konstytucyjnego podziału zadań na własne i zlecone. sporny charakter ma 
określenie charakteru zadań powiatowych służb, inspekcji i straży35. według prof. 
Mirosława steca te zadania mają charakter odrębny i należy je rozpatrywać nieza-
leżnie od podziału zadań na własne i zlecone. za przedmiotowym wyróżnieniem 
tych zadań przemawia fakt, iż kierujący powiatowymi służbami, inspekcjami 
i strażami podejmują decyzję we własnym imieniu, a nie powiatu, oraz posiada-
ją finansową niezależność36. Natomiast według profesor Małgorzaty stahl, są to 
zadania z zakresu administracji rządowej, które są w istocie zadaniami zlecony-
mi powiatowej jednostce samorządowej37. ustawa wojewódzka nie przywołuje 
wprost pojęcia zadań zleconych, jednakże niewątpliwe zadania te występują jako 
określone ustawami zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez 
zarząd województwa38.

wyodrębnienie zadań własnych i zleconych znajduje bezpośrednie odzwier-
ciedlenie w sposobie finansowania tych zadań, ponieważ zadania zlecone mogą 
być finansowane wyłącznie z dotacji celowych39. Przedmiotowa dotacja ce-
lowa pochodzi bezpośrednio z budżetu państwa i stanowi dochód jednostki 
samorządu terytorialnego, z którego mają być sfinansowane zadania z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania określone ustawami. Jednostka sa-
morządu terytorialnego, która wykonuje określone zadania zlecone otrzymuje 
dotacje celowe zapewniające realizację tych zadań. Natomiast w przypadku 
niepełnego i nieterminowego przekazywania dotacji, jednostce samorządu tery-
torialnego przysługuje roszczenie wraz z odsetkami ustawowymi40. za przeka-
zywanie i podział dotacji celowych na realizację zadań zleconych odpowiadają 
wojewodowie. Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż z dotacji celowych mogą 
być również finansowane zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, 
jednakże tylko takie, które ściśle określone są w ustawie oraz w wysokości do 

32 zob. B. Dolnicki (red), Ustawa	o	samorządzie	powiatowym.	Komentarz, zakamycze 2005, s. 22.
33 art. 166 ust. 1 i 2 konstytucji rP.
34 art. 4 ust. 4 ustawy powiatowej.
35 art. 4 ust. 2 ustawy powiatowej.
36 M. stec, Podział	zadań	kompetencji	w	nowym	ustroju	terytorialnym	Polski	(kryteria	i	ich	

normatywna	realizacja), „samorząd terytorialny” 1998, nr 11, s. 9.
37 zob. M stahl, Zadania	samorządu	terytorialnego	po	reformach, w: Administracja	publiczna	

u	progu	XXI	wieku, Przemyśl 2000, s. 523.
38 art. 14. ust. 2 ustawy wojewódzkiej.
39 art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu teryto-

rialnego (tj. Dz. u. z 2010 r., nr 80, poz. 526).
40 art. 49 ust. 5 i 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.



337zadania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

50% planowanych wydatków na określone zadanie41. istotne różnice między 
zadaniami własnymi a zleconymi pierwotnie przejawiały się w zakresie nadzoru 
nad realizacją tych zadań. ustawa o samorządzie gminnym przewidywała szer-
sze kryteria nadzoru nad zadaniami zleconymi, które miałyby być nadzorowane 
nie tylko pod względem zgodności z prawem, ale także na podstawie kryteriów 
legalności, rzetelności i gospodarności42. w obecnym stanie prawnym kryterium 
rozróżnienia zadań własnych i zleconych w zależności od zakresu nadzoru nie 
ma żadnego znaczenia, ponieważ niezależnie od rodzaju zadań zakres nadzoru 
dotyczy tylko kryterium legalności. Podobnie rozróżnienie zadań zostało zatar-
te w zakresie rodzaju organu wyższego stopnia właściwego do rozpatrywania 
odwołań w sprawach dotyczących zadań własnych i zleconych43. Biorąc pod 
uwagę powyższe, należy stwierdzić, iż obecnie konstytucyjny podział zadań na 
własne i zlecone ulega stopniowemu zatarciu. aktualnie jest raczej bardziej 
gwarantem sprawowania części władzy publicznej przez samorząd terytorialny, 
który zadania własne wykonuje samodzielnie i nie może zostać w tej materii 
zastąpiony przez organy administracji centralnej44. zadania zlecone natomiast 
mogą być wykonywane przez samorząd terytorialny lub administrację rządową, 
która chcąc zlecić zadania samorządowi musi przekazać odpowiednie środki 
na ich realizację45. zadania zlecone mają charakter ogólnopaństwowy, a mniej 
lokalny i wykonywane są w imieniu administracji rządowej, która zapewnia 
ich finansowanie.

Podsumowanie

zadania publiczne są ściśle powiązane z rozwojem społeczno-gospodarczym, 
dlatego też rozwój zadań publicznych nastąpił wraz z procesami industrializacji 
i urbanizacji. rozwój tych procesów powodował wzrost znaczenia zadań pub-
licznych i administracji publicznej jako odpowiedzialnej za organizację znacznej 
części życia społecznego w większych zbiorowościach. Dlatego też wiek XiX 

41 art. 42 ust. 2 i 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
42 art. 85 ust. 2 ustawy gminnej skreślony na podstawie ustawy z 11 kwietnia 2001 r. o zmia-

nie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, 
o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. u. z 2001 
r., nr 89, poz. 971).

43 w art. 1. ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o samorządowych kole-
giach odwoławczych (Dz. u. z 1998 r., nr 162, poz. 1124) dokonano zmiany art. 1. ust. 1 ustawy 
z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tj. Dz. u. z 2001 r., 
nr 79, poz. 856, który przewidywał inny organ odwoławczy do zadań zleconych. Po dokonanej 
zmianie samorządowe kolegia odwoławcze są co do zasady organami wyższego stopnia niezależnie 
od podziału zadań na własne i zlecone.

44 Por. e. Olejniczak-szałowska, Zadania	własne	i	zlecone	samorządu	terytorialnego, „samo-
rząd terytorialny” 2000, nr 12, s. 11.

45 w. Breński, Analiza	zmian	i	zróżnicowań	społeczno-gospodarczych	w	regionach	po	przystą-
pieniu	Polski	do	Unii	Europejskiej, w: Społeczno-Ekonomiczne	Problemy	Regionów, warszawa–Ol-
sztyn, s. 55–62.
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określano mianem wieku przemysłu, a państwo w XX wieku nazywano państwem 
administracyjnym46. ciągły rozwój zadań publicznych doprowadził do powstania 
poglądów postulujących ograniczanie tych zadań, a odpowiedzią na te teorie jest 
koncepcja prywatyzacji zadań publicznych.
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odwoławczych (t.j. Dz. u. z 2001 r., nr 79, poz. 856,

Uchwała trybunału konstytucyjnego z dnia 27 września 1994 r. (Dz. u. z 2001 r., 
nr 113, poz. 550).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w któ-
rych dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. u. z 2008 r., nr 52, poz. 310).

Rozporządzenie nr 67 wojewody Mazowieckiego z dnia 24 grudnia 2007 r. 
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StReSZcZeNie

samorząd terytorialny odgrywa znaczącą rolę w gospodarce kraju. zgodnie 
z konstytucją rP samorząd terytorialny wykonuje istotną część zadań publicznych. 
Pojęcie zadań publicznych jest w praktyce trudne do zdefiniowania, ponieważ 
jest ściśle powiązane z takimi określeniami jak: cel publiczny i interes publiczny. 
Przedmiotowe pojęcia są również trudno definiowalne, ponieważ wzajemnie się 
przenikają i uzupełniają.

cel publiczny ukierunkowany jest na dobro wspólne społeczności, a w przypadku 
zadań samorządu terytorialnego ma ono wymiar bardziej lokalny lub regionalny, 
ponieważ te cele muszą mieć charakter użyteczności publicznej.

SŁOWA KLUcZOWe: samorząd terytorialny, zadania publiczne, administracja
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SUMMARY

the local self-government is acting out the importnt part in the country’s 
economy. according to the constitution of the republic of Poland the local self-
-government is carrying the essential part of public objectives. the concept of 
public objectives is in practice elusive, because it is connected closely with such 
determinations as: public purposes and the public interest. concepts in question 
are as well definable with difficulty, because they are mutually interpenetrating 
as well as are supplementing.

Public purposes are directed at the common good of communities, and in 
the case of objectives of the local self-government it has a more local or regional 
dimension, because these purposes must have character of the public utility.

KeYWORDS: local self-government, public tasks, administration


