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Семінари-майстерні 
«Децентралізація III – діємо професійно».

Варшава – столиця Польщі

Ведучі:
Дорота Збіньковска
Ярослав Біттель

Місце та час:
25 -26 вересня 2017

Сердечно вітаємо!



Децентралізація III 

– діємо професійно. 

Підвищення компетентності 
управлінських кадрів у громадах 

в 5-ти областях сходу України, Київській 
області та місті Києві.
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Варшава – столиця Польщі
Децентралізація та адміністративна реформа в містах Польщі на прикладі

столичного міста Варшави 
12.15-13.00



Адміністративний поділ Республіки Польща

16 воєводств

379 повітів

65 міст з правами 
повітів

2478 гмін



Органи одиниць місцевого самоврядування

Гміна Повіт Воєводство

Виконавчий орган

• Вуйт

• Бурмістр (мер міста) – в 

гмінах, де виконавча влада 

розміщена в містах в межах цих

гмін (ст. 26 п. 3 Закону про 

місцеве-самоврядування в 

гмінах)

• Президент міста (мер міста) –

в містах з населенням понад

100,000 жителів (ст. 26 п. 4 

Закону про місцеве-

самоврядування в гмінах

Староста повіту
Маршалек воєводський 

(Voivodeship Marshal)

Законодавчий та 

ревізійний орган
Рада гміни Рада повіту Воєводський сеймик



Правомочність гмін, повітів та воєводств

Завдання Гміна Повіт Воєводство

Стратегічне і 

просторове

планування

- плани розвитку гмін

- просторове планування

- надання дозволу на будівництво

- плани розвитку повіту

- контролюючий орган будівництва

- регіональні стратегії розвитку

- угоди регіонального розвитку, укладені з 

урядом

Дороги та 

комунальна

інфраструктура

- муніципальні дороги

- вода і каналізація, система вуличного

освітлення

- зберігання сміття

- муніципальний транспорт

- дороги повіту

- транспорт повіту та сусідніми районами -

координація

- дороги воєводства та транспорт в воєводстві

- електричні силові мережі

- управління водними ресурсами та управління

земельними ресурсами

Громадський

порядок і безпека

Стихійні лиха

- муніципальна поліція

- добровільна пожежна бригада

- боротьба зі стихійними лихами

- поліція

- громадянська оборона

- боротьба зі стихійними лихами

Освіта - ясла, дитячі садки, початкові та 

загальноосвітні школи

- молодіжні клуби

- середні школи та середні художні школи

- спеціалізовані початкові школи

- психолого-педагогічна служба 

- спеціалізована вища освіта

- центри навчання вчителів

- середні школи

Культура - бібліотеки, муніципальні музеї, культурний

центр

- бібліотеки і музеї повіту

- театри

- основні музеї, бібліотеки і театри в воєводстві

Запобігання 

безробіття

- громадські роботи різного роду - бржа праці повіту - біржа праці воєводства

Охорона здоров'я

та соціальний

добробут

- сервісні керівництва і амбулаторії

- соціальна допомога для жителів гмін

- Загальні (повітові) лікарні

- медичне обслуговування та догляд на дому

- спеціалізована служба допомоги

- спеціалізовані лікарні

- регіональна соціальна допомога



Легенда про Варшавську Pусалку

Згідно з легендою, русалка купалася в морі та 
зупинилася відпочити на березі ріки недалеко від 
старого міста. Вона побачила що це чудове місце і 
вирішила залишитися там. Місцеві рибалки, що
жили поблизу помітили, що хтось створює хвилі, 
заплутуючи сітки та випускає рибу. Їх початковий
намір був зловити злочинця, але вони закохалися в 
Русалку, почувши, як вона співає. Пізніше, багатий
купець поставив пастку Русалці і помістив її у 
в'язницю в дерев'яній хатині. Молодий рибалка
почув крик русалки і за допомогою своїх
товаришів, відпустив її, після чого вона заявила про 
свою готовність надати рибалкам свою допомогу, 
коли це буде необхідно. З тих пір, Русалка, 
озброєна мечем і щитом, готова допомогти
захистити місто і його жителів.



Історія Варшави – декілька дат

• 13 століття – перші поселення

• 1596 – Варшава стала столицею (після 
Кракова)

• 1791 – перший прийнятий адміністративний 
акт



Варшавське повстання
1 серпня – 3 жовтня 1944 

200 000 смертей серед мирних 
жителів

25% будинків лівого берега 
Варшави зруйновані внаслідок 
Варшавського повстання

84% будинків лівого берега 
Варшави зруйновані в цілому 
під час Другої світової війни



Варшава – факти і цифри

Столиця Польщі з 1596

Кількість населення - 1 700 500

близько 4,4% населення країни

Варшавська агломерація 3 000 000

близько 7,5% населення країни

Площа - 517.90 км2

Столиця Мазовецького воєводства

Герб міста – Русалка з піднятим 

мечем



Варшава – адміністративний поділ на дільниці







Бюджет міста 2015
Майже 15 млрд. злотих (~3.5 млрд. євро) 

91 джерел доходу, включаючи: 

Податок з доходу жителів Варшави 29.9% (4.2) 

Податки сплачені компаніями зареєстровані у Варшаві 3.7% (0.5) 

Фінансування проектів ЄС 4.9% (0.7) 

Державний бюджет 15.3% (2.2) 

Місцеві податки та збори 15.4% (2.2) 

Управління міський майном 14.8% (2.1) 

Інше 16% (2.3) 



Бюджет міста 2015
Майже 15 млрд. злотих (~3.5 млрд. євро) 

Розподіл бюджету: 
Транспорт та комуніцкація (4.5) 

Освіта (3) 

Послуги для мешканців (1.9) 

Обслуговування комунального майна (1.5) 

Екологічні послуги (0.7) 

Охорона здоров'я та соціальна допомога (1.1) 

Культура (0.4) 

Спорт (0.1) 

Безпека (0.3) 

Janosikowe (Робін-Гудівський) - платіж до державного бюджету для бідних
регіонів (0.7) 



Варшава в цифрах

8,3 мільйонів туристів 
відвідало Варшаву в 

2014р. (у т.ч. 2,8 
мільйонів – з поза 

Польщі) 
83 готелі

54 молодіжні хостели
35 900 ліжок

63 музеї
79 парків

28 кінотеатрів

56 театри та музичні 
установи

25 трамвайні лінії

251 автобусні маршрути

4 лінії SKM (Urban Rapid 
Rail) 

2 лінії метро 

446 км доріжок для 
велосипедів



Варшава в цифрах

Сітка доріг - 2837 км:

Національні дороги – 106.4 км

Регіональні дороги – 141.5 км

Районні дороги – 556.1 км

Дороги місцевого значення –
1707.3 кm

Інші – 326 кm

Громадський транспорт:

476 км трамвайних ліній,
2603 км автобусних 

маршрутів, 
22.7 км – протяжність 

метро,
108 км залізниці

270 км велосипедні 
доріжки



Вища освіта

Польща

1.5 мільйонів студентів 
в Польщі

46.101 міжнародні 
студенти з 158 країн

(3.1% від всіх студентів 
країни)

Варшава

15 державних вищих
навчальних закладів

63 приватні вищі
навчальні заклади

249 877 студентів (17% 
від кількості всіх 

студентів в країні) 



Стратегія розвитку міста

Варшава 2020 

Стратегія розвитку міста сфокусована на сучасну
економіку, що базується на економіці знань і 

дослідженнях, підтримка мікро-, малих і середніх
підприємств.

Варшава 2030 

https://www.youtube.com/watch?v=82gfoBw-Y7s



Варшава - конституційні основи

• Місто Варшава є гміною / місто з правами 

повіту

• Закон про місцеве самоврядування гміни

• Закон про місцеве самоврядування повіту

• Закон про структуру міста-столиці Варшави

• 18 травня 1990 р.

• 25 березня 1994 р.

• 15 березня 2002 р. (прямі вибори мера  

міста)



Варшава – зміни устрою

Закон від 18 травня 1990 р. про устрій
самоврядування столичного міста Варшави (Dz.U.№ 
34,poz.200)

Згідно із законом місто Варшава було об’єднанням 7 районів-
гмін: Мокотув, Охота, Прага-південь, Прага-північ, Середмістя, 
Воля і Жолібож.

До сфери діяльності і завдань об’єднання належали:

• питання, які випливають із столичного статусу Варшави

• публічні питання загальноміського значення, зокрема такі, 
виконання яких перевищує можливості районів і вимагає 
загальноміської взаємодії
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Варшава – зміни устрою

Законодавчим  і контрольним органом Об’єднання була Рада 
Варшави, до складу якої входило по 4 депутати з кожного 
району, які були обрані радою цього району.

Виконавчими органами Об’єднання були: 

• Правління Варшави

• Президент Варшави. Президент Варшави обирався і міг 
бути відкликаний Виборчим Зібранням, яке складалося з 
депутатів всіх районів, а Правління Варшави обиралося 
Радою Варшави.



Варшава – зміни устрою - II

Закон від 25 березня 1994 р. про устрій столичного 
міста Варшави (Dz. В. № 48, poz. 195)

Столичне місто Варшава було Kомунальним 
Oб’єднанням, до складу якого входили 11 варшавських 
гмін: Варшава-Бемово, Варшава-Бялоленка, Варшава-
Беляни, Варшава-Центр, Варшава-Рембертів, Варшава-
Таргувек, Варшава-Урсус, Варшава-Урсинув, Варшава-
Вавер, Варшава-Вілянув, Варшава-Влохи.
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Варшава – зміни устрою

До сфери діяльності варшавських гмін, окрім завдань, що 
передбачені положеннями, які стосуються територіального 
самоврядування, належали завдання, пов'язані із забезпеченням 

• опіки над місцями із особливим значенням для Народу, а також 
необхідних умов для функціонування в столичному місті Варшаві 

• органів державної влади, головних і центральних органів 
державної адміністрації, представництв іноземних держав і 
міжнародних організацій, 

• а також питання пов'язані 
із забезпеченням необхідних умов для прийняття іноземних 
делегацій.



Варшава – зміни устрою

Законодавчим і контрольним органом міста Варшави була 
Рада, яка складалась з 68 депутатів.

Виконавчим органом міста Варшави було Правління, що 
складалось з Президента міста Варшави як його глави, а також 
віце-президентів. 

Президент  міста Варшави обирався і міг бути відкликаний 
Радою, а на його рішення Рада вибирала і відкликала віце-
президентів.



Варшава – сучасний устрій міста - III



Варшава – сучасний устрій міста - III

Закон від 15 березня 2002 р. про устрій столичного міста
Варшави (Dz. U z 2015 р. poz. 1438)

Столиця Республіки Польща - столичне місто Варшава є 
гміною, яка має статус міста із правами повіту, де 

утворення допоміжних одиниць – районів є 
обов'язковим. Районами міста Варшави є: Бемово, 
Бялоленка, Беляни, Мокотув, Охота, Прага-південь, 

Прага-північ, Рембертів, Середмістя, Таргувек, Урсус, 
Урсинув, Вавер, Весела, Вілянув, Влохи, Воля і Жолібож.

.



Варшава – сучасний устрій міста
Варшава, крім завдань, передбачених нормативними 
документами, що стосуються самоврядування гміни і 
самоврядування повіту, виконує завдання, які делеговано із 
сфери діяльності урядової адміністрації, які випливають із 
столичного характеру міста, зокрема забезпечують необхідні 
умови для:

1) функціонування в місті головних і центральних органів 
держави, іноземних дипломатичних представництв і 
консульських установ, а також міжнародних організацій;

2) прийняття закордонних делегацій;

3) функціонування публічної інфраструктури, яка мають 
значення для столичних функцій міста..



Варшава – органи влади

Законодавчим і контрольним органом міста 
Варшави є Рада міста Варшави, до складу якої 

входять 60 депутатів.

Виконавчим органом міста Варшави є 
Президент міста Варшави, який обирається 

шляхом загальних виборів.



Дільниці Варшави
Варшаву поділено на 18 міських дільниць, на чолі яких стоять Правління Гмін, які 
обираються Радами Дільниць, які в свою чергу обираються шляхом самоврядних 
виборів

• Mokotów (226 911)

• Praga Południe (185 077)

• Ursynów (143 935)

• Wola (142 025)

• Bielany (135 307)

• Śródmieście (134 306)

• Targówek (122 872)

• Bemowo (107197)

• Ochota (91 643)

• Białołęka (76 999)

• Praga Północ (73 207)

• Wawer (66 094)

• Żoliborz (49 275)

• Ursus (47 285)

• Włochy (39 778)

• Rembertów (22 688)

• Wesoła (20 749)

• Wilanów (15 188)
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Варшава – сучасний устрій міста

Законодавчим і контрольним органом дільниці є рада дільниці, 
яка обирається шляхом загальних виборів. 

Виконавчим органом дільниці є правління дільниці, яке 
вибирається радою дільниці в кількості від 3 до 5 осіб. 

Дільниця міста діє на підставі статуту дільниці наданого Радою 
міста Варшави і інших ухвал Ради міста Варшави, які передають
дільниці завдання і компетенції гміни і повіту, завдання, які 
делеговано гміні із сфери урядової адміністрації, а також 
завдання, які реалізовуються на підставі укладених угод між 
одиницями територіального самоврядування.



Варшава – сучасний устрій міста

До сфери діяльності дільниці належать місцеві питання, зокрема:
1) утримання і експлуатація будинкових ресурсів гмін;
2) утримання установ освіти і виховання, культури, соціального захисту, 

рекреації, спорту і туризму, у сфері, яка визначена статутом міста і іншими 
ухвалами Ради міста Варшави;

3) завдання, пов'язані з охороною здоров'я, у сфері, визначеній статутом 
міста і іншими ухвалами Ради міста Варшави;

4) утримання зелені і доріг місцевого статусу, в сфері, визначеній статутом 
міста і іншими ухвалами Ради міста Варшави;

5) утримання і експлуатація районних адміністративних об'єктів;
6) здійснення нагляду за одиницями нижчого порядку, які утворено на її 

території;
7) здійснення власної діяльності з метою задоволення загальних потреб 

спільноти мешканців району.



Варшава – сучасний устрій міста

Статут міста Варшави було прийнято на підставі ухвали
№ XXII/743/2008 Ради міста Варшави від 10 січня 2008 р. і
опубліковано в Урядовому Щоденнику Мазовецького Воєводства №
23 з 27 лютого 2008 р.

Зміни:
• ухвала № XXXVII/1107/2008 Ради міста Варшави від 10 липня 2008 р.

(Урядовий Щоденник Мазовецького Воєводства від 18 серпня 2008
р., поз. 4977)

• ухвала № LXXXIII/2107/2014 Ради міста Варшави від 5 червня 2014 р.
(Урядовий Щоденник Мазовецького Воєводства від 8 липня 2014 р.,
поз. 6526)

• ухвала № XCIV/2406/2014 Ради міста Варшави від 6 листопада 2014 р.
(Урядовий Щоденник Мазовецького Воєводства від 19 листопада 2014
р., поз. 10422)



Варшава – сучасний устрій міста

Статут містить:
Преамбулу

Розділ І – Загальні положення
Розділ II – Сфера і принципи діяльності Міста
Розділ III – Рада Міста
Розділ IV – Президент Міста
Розділ V – Дільниці Міста
Розділ VI – Принципи управління фінансами Міста
Розділ VII – Працівники місцевого самоврядування Міста
Розділ VIII – Прикінцеві положення

http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/warszawa/statut.htm

http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/warszawa/statut.htm


Варшава – Закон щодо сфер 
відповідальності

Остання зміна: ЗАКОН № XCIV/2407/2014 РАДИ СТОЛИЧНОГО 
МІСТА ВАРШАВИ від 6 листопада 2014 р. яка змінювала закон у 
справі передачі дільницям міста Варшави до виконання деякі 

завдання і повноваження міста Варшави 

Ухвалою визначені завдання і повноваження міста Варшави в 
сфері місцевих справ, які передаються до виконання дільницям

міста Варшави.

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Uchwa

ly/Rada_m__st__Warszawy/2014/listopad/XCIV_2407_2014.htm

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Uchwaly/Rada_m__st__Warszawy/2014/listopad/XCIV_2407_2014.htm


Органи самоврядування міста 
Варшави

Варшава

Президент Міста Рада Міста



Структура влади у Варшаві

Президент міста Варшава

• Глава міста Варшави

• виконавча влада

• Обирається прямим 
голосуванням строком
на 4 роки

• Проведення належного
фінансового управління
столичного міста
Варшави

Рада міста Варшава

• обов'язки контролю

• законодавча влада

• Обирається прямим 
голосуванням

• Ухвалення міського
бюджету



Мер міста Варшава

• Мер Варшави відноситься до виконавчого органу міста і 
виконує завдання, визначені законом.

• Мер також виконує завдання, які відповідно до правових
норм, відносяться до Старости (глава округу) і окружних
рад.

• Завдання випливають зі структури міста - Варшава місто з 
правами повіту.

• Крім того, мер зобов’язаний виконувати завдання, 
пов'язані з тим, що Варшава є  столицею Польщі. Зазначені
завдання визначаються в Законі про структуру міста-столиці
Варшави.



Рада міста Варшава

Рада є найвищим органом влади в місті Варшаві і
відповідає за усі важливі рішення.
Крім усього іншого, Рада розробляє річний бюджет міста.
Міська рада міста Варшави здійснює прийняття рішень і
контроль над усім містом, а саме:

• розробляє місцеві підзаконні акти,
• затверджує бюджети і слідкує за їх виконанням,
• затверджує місцеві просторові плани розвитку,
• назви вулиць, назви громадських скверів,
• приймає рішення про зведення нових пам'ятників.

Варшавська міська рада, також, присвоює звання
Почесного громадянина міста



Рада міста Варшава

60 місць в Раді розподіляються між різними політичними партіями. 

Члени Ради обираються кожні 4 роки жителями Варшави.

Нинішній  склад Варшавської міської ради був обраний 16 
листопада 2014. 

VII термін (2014-2018) Варшавської міської ради складається з 
60 членів Ради: 

• Platforma Obywatelska (Громадянська платформа, 33 члени 
Ради), 

• Prawo i Sprawiedliwość (Право та Справедливість, 24 члени 
Ради) 

• та 3 безпартійні члени. 



Рада міста Варшава

• Варшавську міську раду очолює голова п.Єва Маліновська-
Групінска та два віце-спікера: п.Єва Масни-Асканас та п.Ольга
Джонатан

• Рада контролює діяльність мера Варшави та районних
організаційних підрозділів і районних рад за допомогою
комітету з аудиту

• До компетенції Ради відносяться всі питання, що входять в 
сферу діяльності району, якщо не вказано інше законом.

• Більшість членів Ради мають іншу роботу, тому, що членство в 
Раді є волонтерським, за яке вони отримують дрібне
відшкодування. 



Rada m.st. Warszawy



Рада міста Варшава

У виключній юрисдикції Варшавської міської ради є:

• акти місцевого законодавства, включаючи введення в дію
постанови про місто-столицю Варшаву;

• статути районів міста Варшави;

• визначення винагороди мера столиці, визначення напрямів його/її 
діяльності та отримання звітів про діяльність;

• призначення та звільнення скарбника Варшави на запит мера 
Варшави;

• прийняття бюджету міста, експертиза звітів виконання бюджету і 
прийняття рішення про перевиконання бюджету;



Рада міста Варшава

У виключній юрисдикції Варшавської міської ради є:

• прийняття економічних програм;

• прийняття програм розвитку відповідно до процедури, 
викладеної в правилах з питань політики в галузі розвитку;

• визначення сфери діяльності допоміжних підрозділів, 
принципи передачі майна в користування, а також принципи
передачі бюджетних коштів для виконання завдань цих
підрозділів;

• прийняття рішень щодо податкових зборів та інших платежів
в межах, зазначених в окремому законодавчому акті; 



Рада міста Варшава

• прийняття рішення про власність комуни, що виходять за рамки 
звичайного управління, щодо: принципів купівлі, продажу 
нерухоме майно, їх оренда або оренда строком більше 3-х років
або на невизначений строк,

• випуск облігацій та визначення принципів їх продажу, придбання і 
викупу,

• довгострокові кредити та лізинг,

• визначення максимальної суми позик і короткострокових кредитів, 
які може отримати мер у відповідному фінансовому році,

• зобов'язання, що стосуються інвестицій і ремонтів, вартість яких
перевищує ліміт, визначається Радою,



Рада міста Варшава

• створення та вступ в об'єднання, асоціації та фундації, 
так само і закриття та припинення членства,

• створення компаній та колективів, так само як і 
припинення діяльності,

• Визначення принципів купівлі, випуску, продажу акцій 
та часток в компаніях, 

• створення, ліквідація та реорганізація компаній, 
підприємств та інших комунальних підрозділів,

• визначення максимальної суми позик та 
поручительств, наданих мером у відповідному 
фінансовому році;



Рада міста Варшава

• визначення суми грошових лімітів наданих мером на власний
розсуд;

• прийняття рішень щодо прийняття завдань в сфері державного 
управління;

• прийняття рішень з питань взаємодії з іншими комунами, 
районами;

• прийняття рішення про співпрацю з місцевими та регіональними 
спільнотами інших країн, а також приєднання до міжнародних 
асоціацій місцевих та регіональних громад;

• прийняття рішень про герб комуни, назви вулиць і площ, що 
знаходяться по дорогах загального користування або назви 
внутрішніх доріг, а також зведення пам'ятників; 



Рада міста Варшава

• надання почесного громадянства міста-столиці Варшави;

• прийняття рішення про принципи надання стипендій для учнів і 
студентів;

• прийняття програми щодо попередження злочинності та безпеки
громадян і забезпечення громадського порядку;

• прийняття програми протидії безробіттю та мобілізації місцевого
ринку праці;

• заходи проти-пожежної безпеки та оцінки захисту від повеней;

• інші законодавчі питання, окресленні законодавчими актами в 
межах компетенції Ради Комуни та районної ради



Уряд столичного міста Варшава

9 департаментів та офісів

Реєстраційний офіс

18 дільничних офісів

всього 7717 працівників, включаючи:

• 2903 в департаментах та офісах

• 931 в департаментах офісів 
представництв

• 3807 в дільничних офісах

• 69 членів Районних Рад

• 7 члени Координаційного органу



Дякую за увагу


