
rda 

 

Platforma pro rozvoj 

příhraničních regionů 

  

  

 

 

     

 

REGION POLSKO 
Tento dokument byl vypracován v rámci projektu „Podpora rozvoje česko-
polské spolupráce, CZ.3.22/3.3.02/13.03727“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.                                                            



Obsah 
 

1 Úvod – region Polsko .................................................................................................................................... 5 

2 Moc zákonodárná .......................................................................................................................................... 6 

2.1 Národní shromáždění ............................................................................................................................. 6 

2.1.1 Sejm (dolní komora) ..................................................................................................................... 6 

2.1.2 Senát (horní komora) .................................................................................................................... 7 

2.2 Druhy právních norem ........................................................................................................................... 7 

3 Moc výkonná ................................................................................................................................................. 9 

3.1 Prezident ................................................................................................................................................ 9 

3.2 Rada ministrů......................................................................................................................................... 9 

3.3 Ministerstva ..........................................................................................................................................10 

3.3.1 Ministerstvo infrastruktury a rozvoje - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ..........................10 

3.3.2 Ministerstvo spravedlnosti ...........................................................................................................10 

3.3.3 Ministerstvo sportu a cestovního ruchu .......................................................................................10 

3.3.4 Ministerstvo práce a sociálních věcí ............................................................................................10 

3.3.5 Ministerstvo státní pokladny ........................................................................................................10 

3.3.6 Ministerstvo hospodářství - Ministerstwo Gospodarki ................................................................11 

3.3.7 Ministerstvo školství - Ministerstwo Edukacji Narodowej ..........................................................11 

3.3.8 Ministerstvo obrany - Ministerstwo Obrony Narodowej .............................................................11 

3.3.9 Ministerstvo vědy a vysokého školství - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego .............11 

3.3.10 Ministerstvo financí - Ministerstwo Finansów ............................................................................11 

3.3.11 Ministerstvo zdravotnictví - Ministerstwo Zdrowia.....................................................................12 

3.3.12 Ministerstvo životního prostředí - Ministerstwo Środowiska ......................................................12 

3.3.13 Ministerstvo zemědělství a rozvoj venkova - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi...............12 

3.3.14 Ministerstvo zahraničních věcí - Ministerstwo Spraw Zagranicznych ........................................12 

3.3.15 Ministerstvo kultury a národního dědictví - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego .12 

3.3.16 Ministerstvo správy a digitalizace - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji .............................12 

3.3.17 Ministerstvo vnitra - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ..........................................................12 

3.4 Centrální úřady .....................................................................................................................................13 



 
 

 

Platforma pro rozvoj 
příhraničních regionů 

Stránka 3 z 33 

3.5 Netypické orgány státní správy ............................................................................................................13 

3.6 Ombudsman ..........................................................................................................................................13 

3.7 Mluvčí práv dítěte .................................................................................................................................13 

3.8 Státní zastupitelství ...............................................................................................................................14 

4 Moc soudní ...................................................................................................................................................15 

4.1 Ústavní soud .........................................................................................................................................15 

4.2 Státní tribunál .......................................................................................................................................15 

4.3 Státní rada soudnictví ...........................................................................................................................16 

4.4 Nejvyšší soud........................................................................................................................................16 

4.5 Nejvyšší správní soud ...........................................................................................................................16 

4.6 Lustrační soud ......................................................................................................................................17 

4.7 Vojenské soudy ....................................................................................................................................17 

4.8 Obecné soudy .......................................................................................................................................17 

4.9 Soudci s omezenou pravomocí (referendarze sądowi) .........................................................................17 

5 Vertikální dělba moci ...................................................................................................................................18 

5.1 Województwo .......................................................................................................................................18 

5.1.1 Sejmik województwa -Vojvodský parlament ..............................................................................19 

5.1.2 Zarząd województwa - vláda vojvodství .....................................................................................19 

5.1.3 Marszałek województwa ..............................................................................................................19 

5.1.4 Wojewoda ....................................................................................................................................20 

5.1.5 Urząd marszałkowski ...................................................................................................................20 

5.1.6 Sekretarz ......................................................................................................................................21 

5.1.7 Skarbnik – pokladník ...................................................................................................................21 

5.2 Powiat ...................................................................................................................................................21 

5.2.1 Rada powiatu (okresní zastupitelstvo) .........................................................................................21 

5.2.2 Zarząd powiatu - okresní rada ......................................................................................................22 

5.2.3 Starosta ........................................................................................................................................22 

5.2.4 Starostwo powiatowe ...................................................................................................................22 

5.2.5 Sekretarz – tajemník ....................................................................................................................23 

5.2.6 Skarbnik -  pokladník ...................................................................................................................23 



5.2.7 Zvláštní orgány rady powiatu (komisje) ......................................................................................23 

5.3 Gmina ...................................................................................................................................................23 

5.3.1 Rada gminy (zastupitelstvo) ........................................................................................................25 

5.3.2 Wójt  Starosta nebo také Burmistrz, Prezydent miasta. ...............................................................26 

5.3.3 Urząd gminy ................................................................................................................................27 

5.3.4 Sekretarz (tajemník) .....................................................................................................................28 

5.3.5 Skarbnik (pokladník) ...................................................................................................................28 

5.3.6 Zvláštní orgány rady gminy (komisje) .........................................................................................28 

5.3.7 Šoltyz ...........................................................................................................................................28 

6 Vybrané kapitoly ..........................................................................................................................................30 

6.1 Školství .................................................................................................................................................30 

6.1.1 Úrovně vzdělávání .......................................................................................................................31 

6.2 Správa veřejných komunikací...............................................................................................................32 

 

 

 



 
 

 

Platforma pro rozvoj 
příhraničních regionů 

Stránka 5 z 33 

1 Úvod – region Polsko 

Název státu:  Polská republika 

Státní zřízení:  republika, parlamentní demokracie 

Hlavní město:   Varšava 

Měna:   Polský zlotý 

Členství:   OSN, Rada Evropy, NATO, EU, OECD, WTO a Visegrádské skupiny 

Rozloha:   312 679 km 

Počet obyvatel:  38 mil   

 



2 Moc zákonodárná 

 

2.1 Národní shromáždění 

Polský parlament je dvoukomorový, do jeho rukou skládá slib Prezident republiky. 

2.1.1 Sejm (dolní komora) 

Počet poslanců:   460 

Volební mandát:   4 roky  

Pasivní volební právo:  dovršení věku 21 let   

Volební systém:  poměrný, 5% uzavírací klauzule pro politické strany, 8% pro koalice, 

klauzule naplatí pro uskupení reprezentujících národnostní menšiny 

(např: německá menšina zastoupena v Sejmu) 

Volební metoda:  Sainte-Lagüeova metoda 

Četnost voleb:   pravidelně každé 4 roky 

Rozpuštění:   prezidentem republiky, 2/3 všech svých členů 

Aktivní volební právo:  dovršení věku 18 let 

Orgány: Předseda (maršálek), prezídium sejmu, konvent seniorů, výbory, 

kluby 

Pravomoci: legislativní činnost včetně schvalování mezinárodních smluv 
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2.1.2 Senát (horní komora) 

Počet senátorů:  100 

Volební mandát: 4 roky  

Volební systém: většinový  

Pasivní volební právo:  občané starší 30 let   

Rozpuštění: konec funkčního období Sejmu znamená konec funkčního období Senátu

 

Orgány: Předseda, konzilium Senátu, Konvent seniorů, výbory, kluby, senátorské 

kruhy 

Pravomoci:  okleštěné pravomoci 

  Zákonodárná: schválí, odmítne, pozmění návrh zákona 

Kreační: vyslovuje souhlas s rozhodnutím Sejmu při jmenování předsedu 

NKÚ, mluvčího práv dítěte, samostatně jmenuje část Státní rady 

soudnictví a část rady pro rozhlas a televizi. 

2.2 Druhy právních norem 

Prameny polského práva se dělí do dvou kategorií, tj. na všeobecně závazné právo a vnitřní právo. 

 

Všeobecně závazné právo: 

Zákony (ustawy) 

• Obecně závazné právní předpisy, které upravují významné záležitosti. 

• Ústava ukládá povinnost upravit zákonem: rozpočet, právní postavení občanů. 

Vyhlášky (rozporządzenia)  

• Vydávají státní orgány uvedené v ústavě na základě zmocnění zákonem. 

• Rada ministrů je oprávněna vydávat usnesení (uchwały) interní povahy, která jsou 

závazné pouze pro podřízené organizační jednotky, instituce vydávající usnesení. 

Místní vyhlášky (akty prawa miejscowego) 



• Orgány místní samosprávy a orgány místní státní správy mohou na základě zmocnění 

zákonem vydávat místní vyhlášky s místní působností v rámci území příslušné správní 

jednotky. 

 

Vnitřní právo: 

• Usnesení rady ministrů (uchwała Rady Ministrów), 

• nařízení prezidenta (zarządzenie Prezydenta),  

• nařízení předsedy vlády (zarządzenie Prezesa Rady Ministrów) – akty vnitřního 

charakteru (jsou závazné pouze pro organizační jednotky, jež jsou podřízeny orgánu, 

který akt vydal). 
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3 Moc výkonná 

3.1 Prezident 

Pasivní volební právo:  35 let, občan Polska 

Aktivní:  18 let 

Volba:  přímá 

Pravomoci: 

• tvorba a vydávání normativních aktů  

prováděcích nařízení – rozporządzenia: na základě zákonného zmocnění, která jsou všeobecně 

závazná, 

nařízení – zarządzenia: vydávané v souladu se zákony, mají charakter vnitřních normativních aktů.  

• zákonodárná iniciativa  

• pravomoc vydávat nařízení s mocí zákona v případě ohrožení nebo válečného stavu, 

• obsazuje základní pozice ve státě např. návrh na jmenování guvernéra centrální banky, 

jmenování a odvolávání ministrů na návrh předsedy vlády, jmenuje také vedoucího 

prezidentské kanceláře, 

• vydává individuální akty ve stanovených oblastech např. udělení občanství, souhlas se 

vzdáním se občanství, udělování vědeckých titulů. 

 

3.2 Rada ministrů  

Předseda rady ministrů a ministři 

Pravomoci: 

• vnitřní a zahraniční politika 

• řídí státní správu  

• zajišťuje provádění právních předpisů, vydává právní předpisy, 

• koordinuje a dohlíží na práci orgánů státní správy, 

• chrání zájmy státní pokladny, přijímá návrh státního rozpočtu,  

• zajišťuje vnitřní bezpečnost státu a veřejného pořádku, 



• zajišťuje vnější bezpečnost státu.1 

Orgány: 

• výbory např. Hospodářský výbor, 

• rady a konzultační nebo poradenské skupiny: záležitosti spadající do působnosti 

Rady ministrů nebo předsedy vlády. 

3.3 Ministerstva 

3.3.1 Ministerstvo infrastruktury a rozvoje - Ministerstwo Infrastruktury i 

Rozwoju 

• Plánování regionálního rozvoje, 

• výstavba, 

• místní plánování a využívání půdy a bydlení, 

• doprava. 

3.3.2 Ministerstvo spravedlnosti 

• Správa justice. 

3.3.3 Ministerstvo sportu a cestovního ruchu 

• Rozvoj sportu, 

• dohled nad sportovními sdruženími. 

3.3.4 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

• Zaměstnanost a boj proti nezaměstnanosti, 

• pracovní vztahy a pracovní podmínky, 

• platy a zaměstnanecké výhody, 

• rozvoj a ochrana instituce manželství, dětí a rodiny, 

• prevence patologických jevů v rodině. 

3.3.5 Ministerstvo státní pokladny 

• Ochranu zájmů státní pokladny a pokladní správa majetku, 

• privatizace a privatizační programy státních aktiv, 

                                                           
1 Ústava Polské republiky  
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• návrhy zákonů a předpisů státní pokladny, 

• hospodaření se státním majetkem a privatizace, 

• výroční zprávy o provádění privatizace. 

3.3.6 Ministerstvo hospodářství - Ministerstwo Gospodarki 

• Stanovuje podmínky pro zahájení a provoz podnikání, 

• působí na poli hospodářské spolupráce se zahraničím, 

• realizace obchodních pravidel Evropské Unie, 

• podpora vývozu a investic v zahraničí, 

• kontroluje energetické systémy země. 

3.3.7 Ministerstvo školství - Ministerstwo Edukacji Narodowej 

• Předškolní vzdělávání,  

• všeobecné sekundární vzdělávání, 

• speciální a odborné vzdělávání, 

• stipendii pro studenty,  

• nábor učitelů,  

• státní politika pro mladé lidi. 

3.3.8 Ministerstvo obrany - Ministerstwo Obrony Narodowej 

• Řídí ozbrojené síly v době míru, 

• realizuje rozhodnutí a směrnice vydané v radě ministrů. 

 

3.3.9 Ministerstvo vědy a vysokého školství - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego 

• Řídí oddělení vládního "vzdělávání" a "vyššího vzdělávání",  

• je držitelem rozpočtu na výzkum financovaný státem. 

3.3.10 Ministerstvo financí - Ministerstwo Finansów 

• Návrh státního rozpočtu,  

• řídí záležitosti daní,  

• financování místních samospráv, 

• záležitosti týkající se veřejného dluhu.  



3.3.11 Ministerstvo zdravotnictví - Ministerstwo Zdrowia 

• Spravuje úsek týkající se veřejného zdraví a zdravotnictví. 

3.3.12 Ministerstvo životního prostředí - Ministerstwo Środowiska 

• Ochrana životního prostředí, 

• vodní hospodářství. 

3.3.13 Ministerstvo zemědělství a rozvoj venkova - Ministerstwo Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi 

• Zemědělské výroba, 

• rozvoj venkova, 

• potravinářství, 

• rybolov, 

• rostlinolékařský a veterinární dohled. 

3.3.14 Ministerstvo zahraničních věcí - Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

• Diplomacie, 

• udržování dobrých vztahů s ostatními zeměmi a mezinárodními organizacemi, 

• propagace Polska a polského jazyka. 

3.3.15 Ministerstvo kultury a národního dědictví - Ministerstwo Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego 

• Divadlo, hudba, výtvarné umění, literatura, 

• kulturní vzdělávání, 

• opatření pro zachování a šíření národních a státních tradic. 

3.3.16 Ministerstvo správy a digitalizace - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 

• Internet,  

• telekomunikace. 

3.3.17 Ministerstvo vnitra - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

• Ochrana veřejné bezpečnosti a pořádku,  

• ochrana státních hranic, 

• kontrola pohybu a cizinců, koordinace státní migrační politiky, 
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• krizové řízení,  

• civilní obrana, 

• požární ochrana, 

• občanství, 

• sčítání lidu, občanských průkazů a cestovních pasů.  

 

3.4 Netypické orgány státní správy 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Komise pro evropskou integraci 

Vládní centrum strategických studií 

3.5 Ombudsman 

• Samostatný ústavní orgán, 

• mluvčí občanských práv, severský model, 

• stráží práva a svobody člověka a občana,  

• je se souhlasem Senátu jmenován Sejmem na 5 let,  

• nemůže vykonávat žádné funkce a povolání (výjimka profesorské činnosti na vysoké škole) ve 

své činnosti je nezávislý, nepatří do soustavy orgánů výkonné moci,  

• je odpovědný Sejmu.  

• působí na návrh občanů, organizací nebo místních samospráv, 

• iniciační pravomoc, 

• podává kvalifikované návrhy Ústavnímu soudu, může požadovat zahájení občanskoprávního 

řízení, správního řízení, napadnout správní rozhodnutí u správního soudu. 

3.6 Mluvčí práv dítěte 

• Polský centrální úřad zřízený roku 2000, 

• dohlíží na dodržování a ochranu dětských práv, zejména práva na život, zdraví, výchovu 

v rodině, dostačující sociální podmínky a právo na vzdělání, 

• pětileté funkční období, 

• mluvčího schvaluje Sejm se souhlasem Senátu. 



3.7 Státní zastupitelství 

Pravomoci: 

• Zahajují, vedou, a dohlíží na předsoudní stadium trestního řízení, 
• vystupují jako veřejní žalobci u soudu, 
• zahajují řízení v trestních a na rozdíl od ČR i ve věcech občanského práva, pracovního 

práva a práva sociálního zabezpečení za účelem zajištění zákonnosti, veřejného zájmu 
a majetku nebo občanských práv. 

 

dělí se do čtyř úrovní: 

• Úřad Generální prokuratury (Prokuratura Generalna) 

• Úřady odvolací prokuratury (prokuratura apelacyjna) 

• Úřady krajské prokuratury (prokuratura okregowa) 

• Úřady okresní prokuratury (prokuratura rejonowa). 
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4 Moc soudní 

4.1 Ústavní soud 

Rozhoduje  

•  O ústavních stížnostech, 

• ve věci ústavnosti zákonů a jiných právních předpisů, 

• kontroluje jejich soulad s  mezinárodními smlouvami, 

• kompetenční spory mezi nejvyššími ústavními státními orgány, 

• kontroluje ústavnost činnosti politických stran. 

 

Na ústavní soud se mohou obracet prezident republiky, předseda Sejmu, předseda Senátu, premiér, 

skupina min. 50 poslanců, skupina min. 30 senátorů, předsedové nejvyššího soudu a Nejvyššího 

správního soudu, ombudsman, orgány místních samospráv a další. Dále všechny osoby, které se 

domnívají, že byla porušena jejich ústavní práva. 

Ústava z roku 1997 odebrala možnost ústavnímu soudu interpretovat právní normy, na druhou 

stranu posílila jeho postavení, tím, že zavedla definitivnost jeho rozhodnutí. 

Ústavní soud není nikým kontrolovatelný, podléhá pouze tlaku veřejného mínění.2 

 

4.2 Státní tribunál 

Rozhoduje o porušení ústavy ústavními činiteli: Prezidentem, Premiérem, členy vlády, Guvernérem 

Národní banky, předsedou NKÚ, vrchním velitelem ozbrojených sil (není to prezident jako v ČR) a 

s jistými omezeními o poslancích a senátorech. 

 

Sankce: 

• Zbavení aktivního a pasivního volebního práva na dobu 2 – 10 let či trvale, 

• zbavení všech nebo některých vyznamenání a schopnosti je znovu nabýt, 

• zákaz výkonu vedoucích nebo vysoce odpovědných míst ve státní správě, 

• může vyslovit výrok o vině bez udělení trestu, což se považuje za dostatečný trest. 

V současnosti tento tribunál působí jen výjimečně a jeho vliv je mizivý.3  

                                                           
2 KUBÁT, Michal. <i>Demokracie v Polsku: politický systém Polské republiky (1989-2005)</i>. Vyd. 1. Praha: 
Sociologické nakladatelství, 2005, 181 s. Politické systémy, 4. sv. ISBN 80-864-2946-6. 



 

4.3 Státní rada soudnictví 

• Ústavní orgán, který dohlíží na nezávislost soudů a soudců, 

• navrhuje prezidentu republiky kandidáty na soudce a ty pak prezident jmenuje, 

• koordinátor spolupráce moci zákonodárné, výkonné a soudní, 

• skládá se z předsedy NS a NSS, ministra spravedlnosti a členové reprezentující ostatní 

soudy. Celkem 25 členů. 

4.4 Nejvyšší soud 

Složení: 4 komory 

• Civilněprávní, 

• Trestněprávní, 

• Pracovněprávní a sociálně právní, 

• Vojenská. 

Pravomoc: 

• Vykonává dozor nad činností všeobecných a vojenských soudů, 

• odvolací instance, 

• komentuje zákony, návrhy zákonů a další právní normy, 

• potvrzuje platnost voleb a celostátních referend. 

4.5 Nejvyšší správní soud 

Složení: 3 komory 

• Finanční, 

• Hospodářská, 

• Obecně – správní. 

Pravomoc: 

• Kontrola činnosti státní správy, 

• rozhodují o zákonnosti usnesení místních samospráv a normativních aktů orgánů státní 

správy. 

                                                                                                                                                                                     
3 KUBÁT, Michal. <i>Demokracie v Polsku: politický systém Polské republiky (1989-2005)</i>. Vyd. 1. Praha: 
Sociologické nakladatelství, 2005, 181 s. Politické systémy, 4. sv. ISBN 80-864-2946-6. 
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4.6 Lustrační soud 

• Působí na základě zákona O lustracích osob plnící veřejné a státní funkce, 

• působí v rámci apelačního soudu ve Varšavě. 

 

4.7 Vojenské soudy 

Speciální orgán, jehož působnost je omezena na ozbrojené síly státu. Zřizovány a rušeny ministrem 

obrany po dohodě s ministrem spravedlnosti a státní radou soudnictví. 

Struktura: 

• Oblastní vojenské soudy, 

• Posádkové vojenské soudy. 

4.8 Obecné soudy 

• Soudy odvolací (sądy apelacyjne), 

• krajské soudy (sądy okręgowe),  

• okresní soudy (sady rejonowe). 

4.9 Soudci s omezenou pravomocí (referendarze sądowi) 

• Státní úředníci, kteří vedou řízení související s žádostmi o zápis do katastru 

nemovitostí (księgi wieczyste), registru zástav (rejestr zastawów) nebo národního 

soudního rejstříku (Krajowy Rejestr Sądowy),  

• přijímají nezávislá rozhodnutí. 



5 Vertikální dělba moci 

Po druhé světové válce bylo upuštěno od tradic historických regionů. Proto vojvodství vznikala kolem 

velkých měst bez ohledu na historické faktory. Do reformy v roce 1950 existovalo 14 vojvodství. Tato 

reforma však zavedla 17 vojvodství, 271 městských okresů a 3001 obcí. V roce 1962 se zvýšil počet 

vojvodství na 22. 

Další důležitá reforma v roce 1975 zrušila okresy a rozdělila Polsko na 49 malých vojvodství a 2327 

velkých obcí. V roce 1990 došlo ke změně statusu obcí, kdy se nejvyšším orgánem obce stalo 

zastupitelstvo volené ve všeobecných volbách. 

Zásadní reforma veřejné správy v Polsku proběhla v letech 1998 – 1999. Reformou veřejné správy 

byla založena dvojkolejnost veřejné správy, tzn. v Polsku důsledně oddělila státní správu od 

samosprávy. Byly zde zavedeny dvě nové úrovně samosprávy, a to na úrovni okresů a vojvodství.  

Do té doby byla samospráva uskutečňována pouze v obcích a vojvodství byla součástí státní správy. 

Tato reforma změnila jejich počet a velikost. Nových 16 vojvodství se stalo samosprávnými 

jednotkami. Dále vznikl nový stupeň - samosprávné okresy (373), ty se dělí na powiat ziemski – 

zemské okresy (celkový počet 314) a powiat grodzki – městský okres. Městské okresy jsou v podstatě 

gminy, které dostaly status okresu – jedná se o největší města Polska (65).  

Územně správní členění Polska je tak třístupňové – obce, okresy či města s právem okresu a 

vojvodství.  

5.1 Województwo 

Počet: 16 

Pravomoci: 

• Dbá o stejnoměrný ekonomický rozvoj regionu, 

• vzdělávací politika, včetně universit, 

• udržení konkurenceschopnosti se zahraničními regiony, 

• je zde uplatňován duální model veřejné správy, ve kterém je výkon státní správy 

oddělen od regionální samosprávy jak formálně tak institucionálně.4 

 

 

 

 

                                                           
4 Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódstwa (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590z późn. zm.)  
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5.1.1 Sejmik województwa -Vojvodský parlament 

• Zákonodárný orgán, 

• samosprávná instituce, 

• volen v přímých volbách, 

• Sejmik volí ze svého středu předsedu a maximálně 3 místopředsedy, 

• zasedání se konají alespoň jednou za 3 měsíce, 

• Sejmik může povolat k výkonu předem stanovených činností stálé komise a komise ad 

hoc, povinně povolávanou komisí je revizní komise. 

 

5.1.2 Zarząd województwa - vláda vojvodství 

• Povaha výkonného výboru, 

• realizuje usnesení sejmiku,  

• hospodaření s majetkem województwa, 

• příprava a realizace rozpočtu,  

• příprava strategie rozvoje województwa, 

• uzavírání dohod o mezinárodní spolupráci  

• je kolektivním výkonným orgánem, 

• počet omezen zákonem na 5 členů,  

• např: marszałek województwa, wicemarszałek (nebo dva wicemarszałcy). 

 

5.1.3 Marszałek województwa  

• Reprezentuje vojvodství, 

• stará se o běžné záležitosti vojvodství a řídí úřad maršálka,  

• nedochází zde k rozdělení kompetencí na dvě osoby (na wójta, resp. starostu,  

• a tajemníka), jako je tomu v případě gminy a powiatu, ale dochází ke kumulaci v jedné 

osobě,  

• regionální planování, 

• fondy EU, 

• regionální rozvoj, 

• spolupráce se zahraničím, 



• ochrana životního prostředí,  

•  zdravotní péče,  

•  vzdělavání,  

•  sociální záležitosti,  

•  doprava,  

•  turismus.  

 

 

5.1.4 Wojewoda  

Jedná se o představitele státní moci, kterého jmenuje premiér. Tato funkce podléhá 

ministrovi vnitra. 

• Má dva zástupce: prvního a druhého více – vojvodu, 

• vykonává pokyny vlády, zajišťuje státní správu, 

• zodpovídá za finanční prostředky ze státního rozpočtu, které má k dispozici pro plnění 

svých úkolů, 

• kontroluje výkon státní správy orgány územní, samosprávy a odpovídá za výkon 

politiky polské vlády, 

• bezpečí a krizové řízení,  

•  právní dohled jednotek všech úrovní, 

•  kontrolní funkce (řídí soustavnou administrativou  vojvodství a koordinuje její 

fungování, kontroluje ji a zajišt’uje podmínky její účinného fungování), 

•  doprava – státní silnice.  

 

5.1.5 Urząd marszałkowski  

• Organizační jednotka, 

• nemá právní subjektivitu, ale má samostatnou kapitolu v rozpočtu vojvodství, 

• Urząd je pomocným orgánem pro výkon pravomocí vlády vojvodství a zároveň 

zajišťuje organizačně a funkčně výkon činností zvláštních orgánů vojvodství, 

• v čele úřadu stojí marszałek województwa. 
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5.1.6 Sekretarz  

• Může být ustanoven dle potřeby. 

 

5.1.7 Skarbnik – pokladník  

• Hlavní ekonom (účetní) kraje, 

• účastní se jednání kraje. 

 

5.2 Powiat 

Počet: 373 

Pravomoci: 

Řeší lokální záležitosti přesahující hranice obcí. 

Na úrovni okresů neexistuje státní správa, pouze samospráva. 

 

5.2.1 Rada powiatu (okresní zastupitelstvo)5 

Volební mandát: 4 roky 

Počet radních: 15 – 29 dle počtu obyvatel 

Způsob volby: přímá 

• Zákonodárný a kontrolní orgán,  

• vydává usnesení, jimiž stanovuje práva a povinnosti občanů powiatu, orgánů 

powiatu a jiným subjektům působícím na území powiatu, 

• usnesení zastupitelstvo přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných 

radních, rada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina radních. 

• Zákon může stanovit případy, kdy se vyžadují jiné podmínky pro přijetí 

usnesení. V případě, že se rovná počet hlasů pro a proti je třeba hlasování 

opakovat. Radní jsou povinni účastnit se jednání orgánů powiatu, avšak 

neúčast není spojena s žádnou sankcí. 

 

 

                                                           
5 Nezaměňovat s pojmem rada v českém významu, zde tento pojem odpovídá pojmu zastupitelstvo 



Mezi výlučné pravomoci rady powiatu patří např. 

• schvalování lokálních právních aktů, včetně statutu powiatu,  

• jmenování a odvolávání na návrh starosty tajemníka a pokladníka powiatu,  

• schvalování rozpočtu powiatu,  

• schvalování usnesení ve věcech daní a poplatků v mezích stanovených zákonem apod.  

• kontrolní orgán činnosti zarządu a powiatowych organizačních jednotek, 

• volí ze svého středu předsedu rady a 1 nebo 2 místopředsedy,  

• zasedání mohou být řádná nebo mimořádná, řádná zasedání se konají nejméně jednou 

za 3 měsíce.  

 

5.2.2 Zarząd powiatu - okresní rada 

Počet členů: od 3 do 5, včetně starost a místostarosta a ostatní členové 

• kolektivní výkonný orgán powiatu, 

• exekutivní výkonný výbor, 

• rada powiatu (zastupitelstvo) volí starostu a na jeho návrh ostatní členy zarządu 

powiatu.  

• Odvoláním starosty nebo jeho rezignací se odvolává celý zarząd, resp. celý zarząd 

rezignuje. V případě, že bude odvolán jiný člen zarządu, je zastupitelstvo povinno 

jmenovat na jeho místo nového člena, a to znovu na návrh starosty.  

 

5.2.3 Starosta  

• Starosta organizuje práci zarządu,  

• rozhoduje o běžných záležitostech powiatu a je jeho reprezentativním orgánem,  

• vydává rozhodnutí v individuálních věcech z oblasti veřejné správy na úrovni powiatu. 

 

5.2.4 Starostwo powiatowe  

• Zarząd vykonává svou činnost pomocí starostwa powiatowego, které má de facto 

stejnou pozici jako úřad gminy.  

• Organizaci určuje organizační řád schválený radou na návrh zarządu,  
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• struktura starostwa je odvislá od typu powiatu a jeho konkrétních potřeb a požadavků. 

5.2.5 Sekretarz – tajemník 

• Jmenován a odvoláván radou powiatu na návrh starosty, 

• organizačně zaštiťuje úřad powiatu a fakticky jej řídí, 

• výkon dalších úkolů, které na něj budou svěřeny starostou nebo radou. 

5.2.6 Skarbnik -  pokladník 

• Jmenován a odvoláván radou powiatu na návrh starosty, 

• statut powiatu může určit, že tajemník a pokladník jsou povinni se účastnit jednání 

rady, a to jako poradní orgány.,  

• hlavní účetní powiatu. 

• V případě, že by z jednání orgánů powiatu měl vzniknout peněžitý závazek powiatu,  

vyžaduje se kontrasignace právě pokladníka. Pokud pokladník odmítne kontrasignovat 

takový úkon, musí o tom informovat radu powiatu a další instituce uvedené v zákoně.  

 

5.2.7 Zvláštní orgány rady powiatu (komisje) 

• Zvláštními orgány rady jsou komise. 

• Podrobnosti týkající se jednání v komisích, včetně jejich ustanovení, určuje statut 

powiatu. Revizní komise, obligatorní orgán v každém powiatu. Kontrolovat činnost 

zarządu a powiatowych organizačních jednotek, včetně vyslovení doporučení ohledně 

vyslovení absolutoria zarządu.  

5.3 Gmina 

Polské obce se rozlišují na tři kategorie podle míry jejich urbanizace a charakteru osídlení, bez ohledu 

na jejich velikost, mají identické instituce stanovené v zákoně o obecním zřízení 

 

vesnické obce (gminy wiejskie) tvořené několika vesnickými sídly,  

městsko - vesnické obce (gminy miejsko wiejske) tvořené městem a přilehlými vesnicemi,  



městské obce (gminy miejskie) tvořené městským sídlem, nebo městskými sídly a městy s právy 

okresu (miasta na prawach powiatu), což jsou obvykle města nad 100 000 obyvatel, nebo na základě 

rozhodnutí vlády.6 

Na obecní úrovni funguje smíšený model státní správy a samosprávy7 

Počet: 2489 

Působnost: Polská ústava obcím dává do kompetence vše, co není zákonem jmenovitě  

vyhrazeno vyšším úrovním. 

• Zajišťuje bezpečnost (obecní stráž), 

• ochrana životního prostředí, 

• údržba obecních silnic a cest, 

• lokální ekonomika, 

• zásobování vodou, 

• odpadové hospodářství, 

• spravuje základní a mateřské školy 

• knihovny.8 

 

V Polsku existuje téměř 2500 obcí. Podle zprávy vydané Radou Evropy (2000) má obec v Polsku 

průměrně 15 575 obyvatel a průměrná rozloha obce činí 117,4 km2.   

Polsko nemá žádnou obec s počtem obyvatel menším než 1 000. Nejmenší obcí je obec Krynica 

Morska (vojvodství Pomořanské), která má cca 1 280 obyvatel.  

 

Jakékoliv rozšiřování povinností obce (přípravu a zajištění voleb, nebo referenda) musí být dle zákona 

doprovázeno zajištěním finančních prostředků nutných pro realizaci takové povinnosti např. 

zvýšením příjmů obce, nebo zajištěním subvence na tuto činnost. Ne vždy tomu tak v praxi ale je. 

Obec může na základě smlouvy realizovat samosprávné úkoly určené okresu nebo  

regionální samosprávě. Úkoly státní správy může obec zajišťovat také na základě smlouvy s 

příslušným orgánem státní správy. 

                                                           
6 Ustawa z 8. marca 1990 r. o samorządzie gminym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  
 
7 TROJAN, M.: Polsko in Evropská lokální politika 2, Jüptner P., Polinec, M. a kol. Praha. Institut  
politických studií FSV UK. 2009. ISBN 978-80-254-3510-6. s. 237 
8 KUBÁT, Michal. <i>Demokracie v Polsku: politický systém Polské republiky (1989-2005)</i>. Vyd. 1. Praha: 
Sociologické nakladatelství, 2005, 181 s. Politické systémy, 4. sv. ISBN 80-864-2946-6. 
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5.3.1 Rada gminy (zastupitelstvo) 

• rada miejska, rada miasta 

• v čele předseda a místopředseda 

Počet zastupitelů:   15 až 45 členů v závislosti na velikosti obce  

Volební mandát:   4 roky  

Pasivní volební právo:   

Volební systém:    

• Voleno v přímých všeobecných volbách, odlišuje se v malých a velkých obcích.  

• Malé obce: počet platných hlasů odevzdaných jednotlivým kandidátům, bez ohledu na 

počet hlasů odevzdaných kandidátním listinám, možnost panašování. 

• Obce nad 20 000 obyvatel: poměrný systém podle počtu odevzdaných hlasů 

kandidátním listinám, 5 % uzavírací klausule, d´Hondtova metoda.9 

Četnost voleb:   pravidelně každé 4 roky 

Aktivní volební právo:  dovršení věku 18 let    

Pravomoci: 

• Výkonný orgán obce, 

• schvalování statutu obce,  

• stanovuje odměnu starostovi a projednává informace o jeho činnosti, 

• na návrh starosty jmenuje a odvolává pokladníka obce (je hlavním účetním obce) 

• schvaluje rozpočet obce,  

• projednává informace o jeho plnění a schvaluje závěrečný účet obce  

• schvaluje pravidla pro nakládání s majetkem obce, zakládání obecních společností 

nebo vstup do firem,  

• stanovuje výši finančních prostředků, se kterými může starosta samostatně nakládat, 

• schvaluje smlouvy s jinými obcemi, mezinárodními nebo regionálními svazky obcí a 

rozhoduje o smluvním zajištění úkolů vyšších samosprávných celků nebo úkolů státní 

správy, 

                                                           
9 Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  
(Dz. U. z 1998 r. Nr 95, poz. 602) čl. 117,122 



• zřizuje stálé komise a komise ad hoc, tyto komise podléhají radě, předkládají jí 

plán činnosti a také zprávu o své činnosti,  

• jednání komisí se mohou účastnit radní, kteří nejsou členy komise, mohou se 

účastnit diskuse a podávat návrhy, avšak nemají oprávnění hlasovat. 

 

5.3.2 Wójt  Starosta nebo také Burmistrz, Prezydent miasta. 

Převzal po zrušení rady obce v roce 2002 její pravomoci. 

Je spojením naší rady obce a starosty. 

 

Volební mandát:           4 roky  

Pasivní volební právo:  od 25 let  

• volby se konají ve stejném termínu jako volby do obecních 

zastupitelstev  

• volba je přímá, dvoukolová a většinová  

• silný exekutivní starosta, jehož pozice je ovlivněna způsobem 

volby  

• Volební zákon nevyžaduje, aby měl na území obce trvalý pobyt, 

kandidát nesmí kandidovat na starostu ve více obcích.  

• Nominovat kandidáta na starostu obce mohou politické strany, 

občanská sdružení a voliči. 

Četnost voleb: 

• Pravidelně každé 4 roky, volby se konají ve stejném termínu jako volby do 

obecních zastupitelstev.     

Pravomoci: 

• Starosta je výkonným orgánem obce,  

• jmenuje své zástupce v závislosti na velikosti obce v počtu od 1 (v obcích do 20 

000 obyvatel) až po 4 (v obcích nad 200 000 obyvatel),  

• zajišťuje výkon usnesení zastupitelstva a úkoly obce stanovené právními 

předpisy, 

• příprava materiálů pro jednání zastupitelstva,  
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• správa obecního majetku,  

• provádění schváleného obecního rozpočtu,  

• jmenování vedoucích organizačních jednotek obce. 

• Při realizaci úkolů obce podléhá starosta pouze zastupitelstvu obce, které v celé 

řadě oblastí starostovi nastavuje rozsah jeho možného samostatného působení a 

pravomocí, které může uplatnit bez nutnosti schválení zastupitelstvem. 

Odvolání 

• Rada Gminy: ¼ zastupitelů může podat návrh na odvolání, pro odvolání je nutné 

3/5 hlasů v radě. 

• Občané: 5 občanů nebo politická strana navrhne odvolání, poté shromažďují 

podpisy na petici, za vypsání referenda na odvolání starosty. Referendum je 

platné, pokud účast dosáhne 3/5 volební účasti v předcházejících volbách. 

Rozhoduje nadpoloviční většina. 

• V případě úmrtí starosty, pravomocného rozsudku vůči starostovi, předseda 

vlády rozhodne o tom, kdo bude plnit funkci starosty.  

• Nucená správa nastává, pokud nejsou oba orgány – starosta a zastupitelstvo 

schopno plnit své úkoly. 

 

5.3.3 Urząd gminy  

• Pomocný orgán wójta, 

• souhrn osob a materiálních prostředků k zabezpečení výkonu činnosti orgánů 

gminy,  

• úřad gminy může být k dispozici i radě gminy, 

• zaměstnanci úřadu nemají své vlastí kompetence, jednají pouze jménem a na 

základě zmocnění wójta,  

• organizační strukturu a zásady fungování úřadu stanoví organizační řád, který 

vydává wójt formou nařízení, 

• každá gmina si může tedy sama zvolit organizační rozdělení úřadu, proto 

neexistuje nějaké základní rozdělení, existují organizační jednotky typické pro 

většinu úřadů gmin, s ohledem na výše uvedené neexistuje jednotné pravidlo.  



• Vedoucím úřadu gminy je ze zákona wójt a je v pozici zaměstnavatele vůči 

zaměstnancům úřadu, své pravomoci týkající se vedení úřadu může delegovat na 

tajemníka.  

5.3.4 Sekretarz (tajemník)  

• nejvýše postavený úředník místní správy, 

5.3.5  Skarbnik (pokladník)  

• hlavní účetní jednotky místní správy, 

 

5.3.6 Zvláštní orgány rady gminy (komisje)  

 

Neslučitelnost funkcí 

• U člena zastupitelstva obce, starosty a jeho zástupců, pokladníka obce existuje 

neslučitelnost s pozicí ve státní správě v téže obci, s funkcí poslance, senátora nebo 

člena zastupitelstva okresu či vojvodství.  

• Členové orgánů obce nesmí vykonávat hospodářskou činnost, ke které by využívali 

majetek obce, nesmí vlastnit více než 10 % akcií ve společnostech s účastí obce nebo 

právnických osob s účastí obce ani vykonávat funkce v orgánech takových 

společností, pokud v nich nezastupují přímo obec.10  

• Členové zastupitelstva, starosta a jeho zástupci, pokladník obce a další zákonem 

přesně stanovené osoby, vykonávající v obci a jejích orgánech řídící výkonné funkce, 

mají povinnost podat majetková a daňová přiznání.  

• K jejich kontrole příslušný finanční úřad je oprávněn. Informace obsažené v 

majetkovém přiznání jsou veřejné vyjma adresy osoby předkládající majetkové 

přiznání a adres nemovitostí v něm obsažených.  

5.3.7 Šoltyz 

• V Gminách vesnického charakteru, 

• tradiční funkce, 

                                                           
10 Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminym (Dz.U. z 2001 r. nr142, poz. 1591 z późn. zm). čl. 24,25  
 
 



 
 

 

Platforma pro rozvoj 
příhraničních regionů 

Stránka 29 z 33 

• volí ho plátci zemědělské daně, jejich část jde na jeho odměnu. 

 



6  Vybrané kapitoly 

6.1 Školství 

Správa Polského školství je vykonávána na 3 úrovních.  

 

ministr národního školství  

• ústřední úroveň, 

• spolupracuje s ministry, kteří řídí odborné školy a kteří nad těmito školami vykonávají 

dohled, ale pouze pokud jde o odborné předměty, 

 kurátor 

• oblastní úroveň, 

• vykonává státní školskou politiku na úrovni vojvodství, 

• je přímý podřízený ministra školství, který jej jmenuje do funkce na základě veřejného 

konkurzu a je zvláštním organem státní správy,  

• jmenuje do funkcí ředitele škol, odpovídá za systém, organizaci a provoz škol i 

vzdělávacích institucí v jemu podřízeném oblasti,  

ředitel školy 

• jmenován kurátorem, 

• vykonává státní školskou politiku na úrovni školy, 

• mateřské, základní a střední školy nemají právní subjektivitu, 

• zřizovatelé mateřských a základních škol jsou obce,  

• střední školy podléhají samosprávné radě powiatu, 

• vysoké školy spadají pod ministerstva, dvě třetiny vysokých škol v Polsku jsou 

soukromé, 

• předškolní výchova není v Polsku povinná, většina dětí však mateřskou školu 

navštěvuje. 
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6.1.1 Úrovně vzdělávání 

Zerówki 

• první úroveň vzdělávacího systému, 

• přípravný ročník před zahájením školní docházky, 

• navštěvují jej děti ve věku šesti let, 

• zahrnut v předškolním zařízení, nebo v předškolních třídách při základních školách, 

 

szkoła podstawowa [škoua podstavova], základní škola  

• trvá šest let a děti do ní začínají chodit v sedmi letech, odpovídá přibližně prvnímu 

stupni české základní školy  

• šestistupňový klasifikační systém: 6 – výborně, 1 – nedostatečně. 

gimnazjum [gimnazjum]  

• trvá tři roky a odpovídá přibližně druhému stupni české základní školy,  

• je posledním stupněm devítileté povinné školní docházky, 

szkoła ponadgimnazjalna [škoua ponadgimazjalna], szkoła średnia [škoua šredňa]  

• "nadgymnaziální škola" čili střední škola, která trvá tři roky, 

liceum ogólnokształcące [liceum ogulnokštauconce] 

• "všeobecně vzdělávací lyceum" trvá tři roky a odpovídá českému gymnáziu, 

liceum profilowane  

• odpovídá středním odborným školám, např. ekonomickým, obchodním, výtvarným, 

• technikum [techňikum] - střední průmyslová škola 

zasadnicza szkoła zawodowa [zasadňiča škoua zavodova]  

• střední učňovská (integrovaná) škola, učiliště, 

uczelnia wyższa,  wyższa szkoła, uniwesytet, vysoká škola, univerzita 

• V Polsku existují různé typy vysokoškolských institucí a spadají pod různá 

ministerstva, 

Ministerstvo školství  

• univerzity, ekonomické akademie, zemědělské akademie, vysoké školy pedagogické, 

 



Ministerstva kultury  

• hudební, výtvarné a filmové školy, 

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí  

• lékařské akademie, 

Dále existují akademie např. akademie tělesné výchovy a sportu, vojenské akademie. 

Studium je možné v teologických seminářích, námořních školách, kolegiích pro výchovu pedagogů 

(neuniversitní) a kolegiích pro přípravu učitelů cizích jazyků. 

 

6.2 Správa veřejných komunikací 

drogi krajowe - národní silnice vlastníkem je Státní pokladna (Skarb Państwa) 

drogi wojewódzkie - krajské silnice vlastník vojvodství 

drogi powiatowe - okresní silnice vlastník powiat 

drogi gminne – obecní silnice vlastník gmina 

 

Ministerstvo dopravy 

• Definování směrů rozvoje silniční sítě,  

• vydávání předpisů technicko - stavebních a dodávky silničních a dopravních a 

inženýrských staveb,  

• koordinace přípravy silnic pro účely národní obrany,  

• koordinace činnosti při přírodních katastrofách v oblasti veřejných komunikací,  

• dohlíží na Generální ředitelství pro národnostní silnice a dálnice.  

Úřad vlády nebo územního samosprávného celku 

• otázky týkající se plánování, výstavby, rekonstrukce, opravy, údržbu a ochranu silnic, 

Správci silnic 

1) národních - generální ředitelství pro národnostní silnice a dálnice;  

2) krajských - zarząd województwa 

3) okresních – zarzad powiatu,  
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4) obec - starosta (starosta, město prezident).11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 Ustawa o drogach publicznych  


