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Постановка проблеми. Адміністративно-територіальна реформа в Польщі впровадила 

реальне місцеве самоврядування і наблизилася до стандартів регіональної політики країн-членів 
ЄС. Децентралізація державної влади шляхом передачі функцій і відповідальності на новостворені 
рівні місцевого самоврядування дозволила звільнити центральну виконавчу владу від обов’язків 
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локального адміністрування, надаючи їй більше можливостей для відповідального управління 
країною. Проведена реформа місцевого самоврядування у Польщі вважається однією з найбільш 
успішних і є позитивним досвідом для України. 

 
Аналіз дослідження проблеми. Проблемам реформування органів публічної влади в Польщі 

та їхнім наслідкам присвятили свої праці такі дослідники, як: Н. Іздебський, М. Кулеша, 
Г. Регульський, К. Парульський, І. Грицяк, В. Газін, В. Струтинський та ін. 

 
Мета статті – проаналізувати зміни в системі публічно-правового управління Польщі; 

упорядкування адміністративно-територіального устрою; запровадження нових механізмів та 
процедур діяльності органів влади.  

 
Виклад основного матеріалу. Одними із перших кроків у напрямку демократичних перетворень 

Польщі стали зміни в системі публічно-правового управління. Головною метою польських 
реформаторів було збільшити керованість держави, передусім завдяки підвищенню оперативності 
діяльності центру виконавчої влади; упорядкуванню центральних та територіальних структур влади, 
упорядкування адміністративно-територіального устрою, зокрема подальшій децентралізації; розбудові 
механізмів громадянського суспільства і завершенню реформи місцевого самоврядування 
(запровадженню повітів); покращенню діяльності адміністрації – полегшенню доступу до інформації і 
процесів прийняття рішень; створенню сучасної державної служби [1; 2, с. 104]. 

Принципи, закладені у проведення адміністративної реформи, базувалися на традиціях 
європейської цивілізації. Ці принципи також закладено в основу стратегії розвитку країн-членів 
Європейського Союзу. Серед них: 

Побудова громадянського суспільства – впровадження нових рівнів урядування, які мають 
наблизити кожного громадянина до процесу управління, стимулювати подальший розвиток громад, 
водночас роблячи їх відповідальними за результати своєї діяльності. 

Субсидіарність – фундаментальний принцип функціонування Європейського Союзу. 
Шляхом деконцентрації центральний уряд передає ряд функцій, що можуть ефективно 
здійснюватись на нижчому рівні, ближче до громадянина, місцевим органам влади, або делегує їх 
територіальним спільнотам, залишаючи водночас частину з них у сфері своєї компетенції. 

Ефективність – місце Польщі в Європейському Союзі значною мірою визначається 
ефективністю використання здібностей її громадян і спроможністю локальних і регіональних 
громад успішно використовувати свої можливості для власного розвитку. 

Прозорість, відкритість і підзвітність – означає ліквідацію зайвих адміністративно-
бюрократичних структур, радикальне реформування системи публічних фінансів, делегування 
нових, ширших повноважень для демократично вибраних місцевих влад. 

Гнучкість – здатність оперативно реагувати на зміни зовнішніх і внутрішніх чинників, 
підвищення рівня гнучкості і встановлення ефективного зворотнього зв’язку з публічною 
владою [3]. 

Першочерговим кроком у напрямку реформи органів публічної влади став Закон “Про 
територіальне самоврядування” від 8 березня 1990 р. (після запровадження нових рівнів 
самоврядування був перейменований на Закон “Про самоврядування в ґмінах”). Як наслідок, було 
відроджено самоврядування на рівні ґмін [4].  

Цей Закон є складовою частиною законодавства про державний лад Республіки Польщі. 
Закон регулює принципи становлення правових актів на рівні ґмін, принципи нагляду за 
комунальною діяльністю. У ньому встановлені правила управління комунальним майном та 
фінансовою системою комунального господарства. Крім цього, цей Закон визначає основні права та 
обов’язки депутатів місцевих рівнів. 

Відповідно до ст. 1 цього Закону, під ґміною розуміють самоврядну громаду, а також 
відповідну територію. Ґміна виконує громадські завдання від свого імені та під свою 
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відповідальність (ст. 2). Законом може бути покладено на ґміну обов’язок виконання делегованих 
завдань, які належать до компетенції органів державної влади (ст. 8). 

Завдання, віднесені до компетенції урядової адміністрації, ґміна може виконувати також на 
підставі домовленості з органами цієї адміністрації. Типовими делегованими завданнями ґміни є 
діяльність, пов’язана з реєстрацією актів громадського стану та з паспортами, облік населення, 
прописка громадян, частина завдань зі сфери соціальної допомоги. 

Протягом десятиріччя ґміна стала найбільшим постачальником публічних послуг та головним 
партнером у вирішенні основних життєво важливих питань для своїх громадян. Завдяки тому, що 
ґміна має обрану раду та підпорядкований їй виконавчий орган, вона отримала повний комплект 
владних атрибутів. Отож ґміна стала школою демократичного управління (кожні чотири роки 
близько 52 тис. депутатів обирається до рад ґмін). Створення самоврядної ґміни мало сильний вплив 
на розвиток структур громадянського суспільства. У результаті запровадження ґмінної реформи, 27 
травня 1990 р. відбулися перші демократичні вибори місцевого самоврядування [4, с. 23].  

Відновлення ґмінного врядування стало першим кроком до побудови громадянського 
суспільства. Одночасно було розпочато роботи з підготовки наступних етапів реформи (повітової 
та воєводської). Зауважимо, 24 липня 1998 р. польський парламент схвалив Закон “Про 
запровадження основного трьохступеневого територіального поділу держави” (набув чинності з 1 
січня 1999 р.).  

Як наслідок, сьогодні в Польщі діє система самоврядування, в якій органи влади на кожному 
рівні державного управління (ґміни, повіти і воєводства) мають прямі демократичні мандати, 
отримані на основі вільних виборів.  

Багато дослідників вважають, що адміністративна реформа у Польщі була успішною та 
ефективною, і причини цього – не лише у сприятливій політичній ситуації, за якої вона 
проводилася (проурядова більшість у парламенті). З одного боку, лише за один рік уряд приготував 
повний пакет законопроектів, необхідний для реструктуризації польської публічної адміністрації, і 
досить швидко провів їх через парламент. З іншого боку, безпосередніми розробниками реформи 
стали дослідники, які попередньо працювали над цією темою та виробили оптимальну модель 
адміністративної системи. Ще на початку 1980-х років польські дослідники вивчали традиції 
місцевого самоврядування, проводили компаративні дослідження спільно з представниками 
університетів Данії, Великої Британії, Швеції, Норвегії, Італії, Бельгії, Франції і США, створювали 
моделі фінансування місцевого самоврядування, активно співпрацювали з Радою Європи, яка 
забезпечувала експертну підтримку [3]. 

Щодо реформи центральних органів влади, особлива увага приділялася формуванню так 
званого “центру уряду”, який має відповідний кадровий потенціал, інституціональні і процедурні 
механізми, що полегшують виконання Прем’єр-міністром політичної функції управління урядом та 
координації й арбітражу діяльності центральних органів. 

Варто зауважити, що після демократичних змін у 1989 р. серед представників різних 
політичних сил Польщі не було розбіжностей у поглядах щодо основного вектора розвитку країни, 
проте конкретні кроки з реформування старої системи управління державою ставали причиною 
гострих дискусій у парламенті, призводили до розпаду урядових коаліцій та відставки урядів. 
Переслідування партіями власних інтересів призвело до відкладання уже готових концепцій 
реформи центральних органів виконавчої влади, створення регіонального рівня управління та 
децентралізації. У зв’язку з цим, після відновлення місцевого самоврядування в 1989–1990-х рр. 
подальша робота над реформуванням органів публічної влади була продовжена лише після 
перемоги центристських сил на парламентських виборах 1997 р. [5].  

Зокрема, 4 вересня 1997 р. польський парламент ухвалив Закон “Про діяльність урядової 
адміністрації” від 4 вересня 1997 р., що ліг в основу створення Правового центру уряду, який був 
сформований 1 січня 2000 р. як орган для координації робіт, пов’язаних із законодавчими 
ініціативами уряду [6]. 

Відповідно до положень цього Закону, Рада Міністрів проводить внутрішню та зовнішню 
політику й ухвалює рішення з питань державної політики, якщо ці питання не належать до 
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компетенції інших державних органів або органів місцевого самоврядування, зокрема: забезпечує 
виконання нормативних актів; видає постанови і розпорядження; координує і наглядає за роботою 
урядових органів; захищає інтереси Державної скарбниці; схвалює проект державного бюджету; 
наглядає за виконанням державного бюджету і приймає постанову про закриття державних 
рахунків, а також звітує про виконання бюджету; забезпечує внутрішню безпеку держави та 
громадський порядок; забезпечує зовнішню безпеку держави; здійснює загальний контроль у сфері 
відносин з іншими державами та міжнародними організаціями; укладає міжнародні угоди, що 
потребують ратифікації, схвалює та денонсує інші міжнародні угоди; здійснює контроль у галузі 
національної оборони та щорічно визначає кількість громадян для проходження дійсної військової 
служби; визначає організацію та спосіб своєї діяльності.  

Відзначимо, першоважливим завданням реформаторів було прагнення упорядкувати 
відносини між Головою Ради міністрів, міністрами та керівниками центральних органів виконавчої 
влади. Усі ці кроки сприяли посиленню позиції Прем’єр-міністра, що є однією з характерних рис 
перетворень виконавчих органів влади [7]. 

Окрім описаних вище реформ органів публічної влади, варто згадати ще одну не менш 
важливу – запровадження нових механізмів та процедур діяльності органів влади з тим, щоб 
зробити їх діяльність більш ефективною, прозорою та зрозумілою для громадян.  

У цьому напрямку польський парламент прийняв низку важливих законопроектів, а саме: 
Закон “Про державні замовлення” від 1993 р. та Закон “Про вільний доступ до публічної 
інформації” від 2001 р., також було прийнято та реалізовано повний комплекс законів у сфері 
публічних фінансів та боротьби з корупцією [8, с. 128].  

18 грудня 1998 р. було ухвалено Закон “Про державну службу” (набув чинності 30 червня 
1999 р.), положення якого забезпечили створення корпусу державної служби з метою 
“професійного, ретельного, безстороннього і політично нейтрального виконання завдань держави” 
[9]. Відзначимо, що правовий статус державних службовців до цього визначався Законом “Про 
працівників державних органів” від 16 вересня 1982 р. та Законом “Про державну службу” від 5 
липня 1996 р. 

Закон “Про державну службу” від 18 грудня 1998 р. запроваджував принципи відкритості, 
прозорості і конкуренції при наймі працівників. Він надавав єдиний статус усім працівникам 
управлінських органів і сприяв зміцненню стабільності та політичної нейтральності державних 
службовців завдяки визначенню поняття “посада” та введенню посту Голови державної служби. У 
Законі також містилося положення щодо обов’язкового оприлюднення інформації про вакансії в 
будь-якому державному органі та про дату кваліфікаційних іспитів, а також положення про 
оголошення конкурсів на вільні керівні посади шляхом публікації їх у “Бюлетені державної 
служби”. Але, незважаючи на відповідність закону вимогам ЄС, на практиці державна служба 
Польщі все ще значною мірою залежить від політичних впливів [10, с. 22–24].  

 
Висновки. На підставі викладеного вище можна виокремити найважливіші зміни в органах 

публічної влади Польщі: 
– якісні зміни у відносинах між політикою та адміністрацією (виділення політичних посад, 

державної служби); 
– зміцнення принципу субсидіарності; 
– впровадження домінування територіального принципу над галузевим (децентралізація 

процесу прийняття рішень, завдань та коштів, обмеження розмірів державного апарату); 
– детальне регламентування процесу прийняття рішень; 
– збільшення прозорості діяльності органів влади та доступу до публічної інформації; 
– заміна ієрархічних зв’язків горизонтальними (і всередині окремих інституційних структур, 

і між ними); 
– перехід від кількісних до якісних критеріїв оцінки діяльності органів виконавчої влади; 
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– запровадження у процес прийняття значущих рішень механізмів суспільного діалогу 
(наприклад, механізм тристоронньої комісії); 

– створення гарантій належної поведінки чиновників [11, с. 69–72]. 
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