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Wybory strategiczne gmin w zakresie sposobu świadczenia 
usług publicznych

Streszczenie

Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego i jej rolą jest, ogól-
nie ujmując, zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców przez świadczenie 
usług publicznych. Podstawowy wybór strategiczny gminy dotyczący usług publicz-
nych związany jest ze sposobem ich realizacji. Celem artykułu była identyfikacja 
sposobów zapewniania usług publicznych przez gminy. Gminy mogą realizować 
usługi publiczne na dwa podstawowe sposoby (samodzielnie albo we współpracy 
z innymi podmiotami), w ramach różnych form organizacyjnych. Wskazano specy-
fikę usług publicznych i odwołano się do klasyfikacji tych usług według wybranych 
kryteriów. Scharakteryzowano przemiany w administracji publicznej w kontekście 
świadczenia usług publicznych. Podano podstawowe wyróżniki poszczególnych 
form świadczenia usług publicznych przez gminy w Polsce. Autorka posłużyła się 
opisem wyjaśniającym, opartym na analizie logicznej.

Słowa kluczowe: wybory strategiczne gmin, usługi publiczne, administracja pu-
bliczna.

Kody JEL: H83, R58

Wstęp 

Administracja publiczna podlega procesowi przemian, które obejmują różne sfery jej 
funkcjonowania. Obok występującej od połowy XIX wieku tradycyjnej administracji pu-
blicznej, od lat 80. XX wieku ukształtowało się nowe zarządzanie publiczne, które czerpie 
z dorobku zarządzania w sektorze prywatnym oraz zorientowane jest na efektywne świad-
czenie usług i mierzenie działalności. Od lat 90. XX wieku obserwowane są przejawy etapu 
nazywanego w literaturze anglojęzycznej public governance (tłumaczone m.in. jako współ-
zarządzanie, partycypacyjne zarządzanie publiczne), zakładającego aktywny udział różnych 
grup interesariuszy w kreowaniu inicjatyw rozwojowych i prowadzenie działań opartych na 
kooperacji. 

Wybory strategiczne organizacji publicznych są tematem rzadziej podejmowanym niż 
wybory strategiczne przedsiębiorstw, niemniej nie oznacza to, że są one mniej ważne. 
Szczególnie istotne są wybory podejmowane przez podstawową jednostkę samorządu tery-
torialnego – gminę, która jest odpowiedzialna za zapewnienie zbiorowych potrzeb społecz-
ności lokalnej. Zakres działalności gminy jest szeroki, ponieważ obejmuje organizację róż-
nego rodzaju usług publicznych, skierowanych do różnych grup interesantów. Za cel główny 
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artykułu przyjęto identyfikację sposobów zapewniania usług publicznych przez gminy. 
Wskazano na specyfikę usług publicznych i odwołano się do kryteriów wyodrębnienia ich 
rodzajów. Przedstawiono przemiany w administracji publicznej w kontekście świadczenia 
usług publicznych. Zwięźle scharakteryzowano poszczególne formy świadczenia usług pu-
blicznych w Polsce.

Specyfika usług publicznych

W literaturze do cech odróżniających usługi publiczne od innych rodzajów usług zali-
cza się nierywalizacyjny charakter konsumpcji i niemożność wykluczenia z konsumpcji1 
(Kożuch, Kożuch 2011, s. 35; Kachniarz 2012, s. 23; Kożuch 2004, s. 84-85). Borowiec 
(2007, s. 40, za Janoś-Kresło 2002) podaje cechy charakterystyczne dla wszystkich usług 
publicznych, m.in.: niematerialność, jedność czasową świadczenia i konsumpcji, niemoż-
ność gromadzenia i składowania, brak wykluczenia z konsumpcji, a także użyteczność pu-
bliczną. Każdy nowy konsument nie przyczynia się do naruszenia uprawnień pozostałych 
(Borowiec 2007, s. 40).

Świadczenie usług publicznych związane jest z realizacją interesu publicznego, co może 
następować przez realizację dwojakiego rodzaju usług: klasycznych, inaczej czystych, oraz 
mieszanych, nazywanych też usługami prywatnymi dostarczanymi przez sektor publiczny 
nieodpłatnie lub za częściową odpłatnością. Kryterium wyodrębniania klasycznych usług 
publicznych są przyczyny naturalne, natomiast usług mieszanych – przyczyny społeczne, 
podzielane w danym społeczeństwie wartości obecne w polityce państwa i doktrynie spo-
łecznej (Kożuch, Kożuch 2014, s. 15; Kożuch 2011, s. 35-36; Kachniarz 2012, s. 24).

Jednym z najczęściej przywoływanych i opisywanych w literaturze jest podział usług 
publicznych według kryterium rodzajowego (Borowiec 2007, s. 43-44; Kachniarz 2012,  
s. 28-29; Kożuch, Kożuch 2011, s. 40-44). Badacze wyróżniają grupę usług administracyj-
nych, społecznych i technicznych (por. tabela 1). Usługi administracyjne związane są przede 
wszystkim z wykonywaniem czynności administracyjnych, a ich cechą charakterystyczną 
jest to, że mogą występować samodzielnie lub jako element innej kategorii usług (Kożuch, 
Kożuch 2011, s. 40). Usługi społeczne obejmują usługi związane z wykorzystaniem infra-
struktury społecznej, a z kolei usługi techniczne związane są z wykorzystaniem infrastruk-
tury technicznej. 

Innym kryterium podziału usług publicznych jest charakter podmiotu, który zajmuje się 
ich bezpośrednią dystrybucją. Wyróżnia się usługi publiczne świadczone przez podmioty 
publiczne należące do sektora finansów publicznych, podmioty publiczne nienależące do 
sektora finansów publicznych i podmioty prywatne (Kachniarz 2012, s. 26-27). Usługi pu-
bliczne mogą być również podzielone według ich odbiorcy na usługi indywidualne i zbior-
cze (Borowiec 2007, s. 42-43). 

1  Rozróżnienie to nawiązuje do klasyfikacji dóbr Samuelsona z 1954 roku.
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Tabela 1
Klasyfikacja współczesnych usług publicznych

Kategorie usług 
publicznych Rodzaje usług

Usługi i e-usługi 
administracyjne

wydawanie dokumentów, które nie są decyzjami administracyjnymi, zezwoleniami, 
koncesjami
wprowadzanie do baz danych uzyskiwanych bezpośrednio od klientów
wydawanie zezwoleń i decyzji w trybie zgodnym z kodeksem postępowania 
administracyjnego
wydawanie zezwoleń i koncesji dotyczących działalności gospodarczej 
reglamentowanej przez państwo

Usługi i e-usługi 
społeczne

ochrona zdrowia
oświata i wychowanie
kultura
kultura fizyczna i rekreacja
pomoc i opieka społeczna
mieszkalnictwo
bezpieczeństwo publiczne

Usługi techniczne

transport – usługi i infrastruktura
zaopatrzenie w wodę i kanalizacja
gospodarka odpadami oraz utrzymania czystości i porządku
cmentarnictwo
zaopatrzenie w energię (elektroenergetyka, gazownictwo, ciepłownictwo)
zieleń publiczna

Źródło: Kożuch, Kożuch (2011, s. 41); Frączkiewicz-Wronka (2014, s. 32-33); Borowiec (2007, s. 43).

Odnosząc się do współczesnego kontekstu świadczenia usług publicznych należy zwró-
cić uwagę na fakt, że usługi te stają się coraz bardziej złożone, często trafiają do odbiorców 
jako połączenie wyrobu i usługi (występowanie układów hybrydowych) (Kożuch, Kożuch 
2014, s. 13, 16). Ponadto obserwuje się globalne zainteresowanie zwiększaniem efektyw-
ności dostarczania usług publicznych (Frączkiewicz-Wronka 2015, s. 123; Wojciechowski 
2012, s. 178-180). Zainteresowanie to wynika ze zrozumienia znaczenia usług publicznych 
dla poprawy jakości życia obywateli, osiągania rozwoju zrównoważonego, wzrostu społecz-
nego oraz tworzenia kapitału ludzkiego i społecznego (Frączkiewicz-Wronka 2015, s. 123).

Światowe przemiany administracji publicznej w kontekście 
świadczenia usług publicznych 

Początki tradycyjnej administracji publicznej sięgają połowy lat XIX wieku, której fun-
damenty tworzył model idealnej biurokracji (Max Weber) oraz koncepcja separacji polityki 
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i administracji (Woodrow Wilson) (Zawicki 2011, s. 21). Podkreślić należy, że biurokracja 
była ówcześnie przejawem pozytywnych zmian, związanych przede wszystkim z deperso-
nalizacją podejmowania decyzji, hierarchicznością, specjalizacją i podziałem pracy, a także 
z ogólnym modelem racjonalności (Kulesza, Sześciło 2013, s. 47-52; Kożuch 2015, s. 33-34). 
Rozrost sektora publicznego, kryzys gospodarczy i polityczny, a także kryzys wartości tra-
dycyjnej administracji publicznej przyczynił się do wprowadzenia od lat 80. XX wieku re-
form nowego zarządzania publicznego (Zawicki 2011, s. 22-30; Kulesza, Sześciło 2013,  
s. 59-61).

Można wyróżnić dwa nurty nowego zarządzania publicznego: wykonywanie zadań pu-
blicznych z wykorzystaniem mechanizmów rynkowych i wprowadzenie technik menadżer-
skich do zarządzania w sektorze publicznym (Kulesza, Sześciło 2013, s. 79). Do instrumen-
tów nowego zarządzania publicznego, związanych z usługami publicznymi, należy zaliczyć 
orientację na klienta, orientację na rezultaty, racjonalizację struktur organizacyjnych, mie-
rzenie działalności, rozwój mechanizmów rozliczalności, a także doskonalenie świadcze-
nia usług publicznych oraz zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej (m.in. 
standardy z grupy ISO-9000) (Zawicki 2011, s. 51-53; Kulesza, Sześciło 2013, s. 62-69, 86). 
Nastąpiła zmiana strategii zapewniania obywatelom usług publicznych z modelu kontroli 
i nakazów, dostarczania usług przez podległe hierarchicznie podmioty, do zapewnienia ich 
przez rynek (m.in. prywatyzacja przedsiębiorstw publicznych lub świadczenie usług przez 
podmioty prywatne) (Kulesza, Sześciło 2013, s. 63; Kożuch 2015, s. 34). Popularne sta-
ło się zlecanie przez administrację publiczną wykonywania zadań publicznych podmiotom 
sektora prywatnego, określane mianem outsourcingu (Kulesza, Sześciło 2013, s. 94-98). 
Potwierdzeniem kierunku przemian była publikacja Gaeblera i Osborne’a pt. Reinventing 
government (tłum. Rządzić inaczej) z 1992 roku, z której pochodzi często przywoływana 
w późniejszej literaturze metafora określająca zadanie władz jako „sterowanie zamiast wio-
słowania” (Gaebler, Osborne 2005, s. 4 i 53). Przenośnia nawiązuje do rozróżnienia dwóch 
mechanizmów: bezpośredniego świadczenia usług publicznych przez podmioty publiczne 
i zapewnienia świadczenia usług przez zlecanie ich wykonania innym podmiotom (w tym 
podmiotom spoza sektora publicznego). Połowę lat 90. XX wieku przyjmuje się za początek 
rozwoju etapu public governance, tłumaczonego na język polski jako współzarządzanie, 
zarządzanie partycypacyjne.

Współzarządzanie nie formowało się na zasadzie negacji celów i metod nowego zarzą-
dzania publicznego, ale stanowiło jego twórcze rozwinięcie (Zawicki 2011, s. 17; Kożuch 
2015, s. 34-35). Koncepcja ta wywodzi się z socjologii organizacji i teorii sieci (Zawicki 
2011, s. 17; Kulesza, Sześciło 2013, s. 118). Zakłada ona włączenie w proces zarządza-
nia w sektorze publicznym podmiotów nienależących do tego sektora oraz mieszkańców 
(Kulesza, Sześciło 2013, s. 115-120). Postulowane jest budowanie mechanizmów współ-
działania między różnymi grupami interesariuszy, które mogą reprezentować różne sektory. 
Ze względu na złożony charakter kooperujących struktur społecznych popularne stało się 
wieloszczeblowe governance (multi-level governance), a także wieloszczeblowa współpra-
ca/ wieloszczeblowe partnerstwo (multi-level partnership) (Izdebski 2010b, s. 222 i 346; 
Chrisidu-Budnik 2012, s. 182). Przejawem współzarządzania związanym z usługami pu-
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blicznymi jest uspołeczniony proces projektowania, wdrażania i monitorowania usług pu-
blicznych, co przyczynia się do ich powstawania przez koprodukcję (Przywojska 2016,  
s. 82). Koprodukcja może uczynić sektor publiczny bardziej responsywnym, odpowiednio 
reagującym na potrzeby obywateli (Przywojska 2016, s. 82; Kożuch, Kożuch 2014, s. 19-21; 
Zawicki 2011, s. 119).

Formy świadczenia usług publicznych przez gminy w Polsce 

W artykule usługi publiczne utożsamia się z zadaniami publicznymi (Wojciechowski 
2012, s. 161-162). Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., 
„samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub 
ustawy dla organów innych władz publicznych” (tzw. domniemanie zadań samorządu te-
rytorialnego) (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., art. 163; 
Izdebski 2015, s. 69). „Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina (…). 
Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych 
jednostek samorządu terytorialnego” (tzw. domniemanie zadań gminy w obrębie samorzą-
du terytorialnego) (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., art. 164; 
Izdebski 2015, s. 69). Zakresowi działania i zadaniom gminy został poświęcony rozdział 2 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w którym ustawodawca wymienia 
zadania w sposób przykładowy, o czym świadczy zapis „w szczególności”, a w wielu sfe-
rach dookreślają je przepisy prawa materialnego (Ustawa z dnia 9 marca 1990 r., art. 7 ust 1; 
Izdebski 2011, s. 154 i 178). Gmina jest odpowiedzialna za zapewnienie całego spektrum 
usług publicznych, w tym usług administracyjnych, społecznych i technicznych, skierowa-
nych do różnych grup obywateli. Rozwiązania prawne dopuszczają swobodę w wyborze 
sposobu świadczenia usług publicznych (Wojciechowski 2012, s. 167), a te mogą być re-
alizowane w ramach różnych form organizacyjnych (Frączkiewicz-Wronka 2014, s. 31; 
Kożuch, Kożuch 2014, s. 16). 

Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne (Ustawa z dnia 8 marca 1990 r., art. 9 
ust. 1): jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, które należą do samorządowego sekto-
ra finansów publicznych (Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., art. 9). Jednostka budżetowa 
i zakład budżetowy nie mają osobowości prawnej i są powoływane przez organ stanowiący 
gminy, czyli radę gminy (Izdebski 2011, s. 279 i 320; Ustawa z dnia 8 marca 1990 r., art. 18 
ust. 2 pkt. 9h). Jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gmi-
ny, a pobrane dochody odprowadzają do tego budżetu (tzw. budżetowanie brutto) (Izdebski 
2011, s. 320; Kołaczkowski, Ratajczak 2010, s. 67; Kańduła, Przybylska 2008, s. 43). W for-
mie jednostek budżetowych funkcjonują urzędy gmin, szkoły podstawowe i ośrodki po-
mocy społecznej (Izdebski 2011, s. 320; Kołaczkowski, Ratajczak 2010, s. 67; Kańduła, 
Przybylska 2008, s. 42). Z kolei samorządowe zakłady budżetowe odpłatnie wykonują okre-
ślone zadania własne gminy, a koszty działalności pokrywają z przychodów (tzw. budżeto-
wanie netto), ewentualnie z dotacji (Izdebski 2011, s. 320; Kołaczkowski, Ratajczak 2010, 
s. 69; Kańduła, Przybylska 2008, s. 50-51). Ustawodawca określił zakres zadań, które mogą 
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wykonywać zakłady budżetowe (Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., art. 14). Samorządowe 
zakłady budżetowe stanowią jedną z wymienionych przez ustawodawcę form prowadzenia 
gospodarki komunalnej (Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r., art. 2), obejmującej „zadania 
o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspoka-
janie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych” 
(Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r., art. 1 ust. 2). Przykład samorządowych zakładów budże-
towych stanowią zakłady gospodarki mieszkaniowej, zakłady komunikacji, zakłady wodo-
ciągów i kanalizacji (Kołaczkowski, Ratajczak 2010, s. 69). 

Wymienianą przez ustawodawcę (obok zakładów budżetowych) formą prowadzenia go-
spodarki komunalnej są spółki prawa handlowego (Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r., art. 
2). Gminy mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne, a tak-
że przystępować do już funkcjonujących (Kańduła, Przybylska 2008, s. 56; Ustawa z dnia  
20 grudnia 1996 r., art. 9 ust. 1; Kołaczkowski, Ratajczak 2010, s. 76-77). Gminy mają moż-
liwość tworzenia spółek prawa handlowego również poza sferą użyteczności publicznej, 
co szczegółowo reguluje ustawodawca (Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r., art. 10 ust. 1-3). 
Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, 
umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może przewidywać, że w celu jej wykonania 
podmiot publiczny (w tym również gmina) i partner prywatny zawiążą spółkę kapitałową, 
spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną, a podmiot publiczny nie może być kom-
plementariuszem (Ustawa z 19 grudnia 2008 r., art. 14, ust. 1). Projekty w ramach part-
nerstwa publiczno-prywatnego dotyczą przede wszystkim realizacji określonej inwestycji 
z udziałem zainteresowanej gminy i partnera prywatnego.

Gminy mogą zawierać umowy z organizacjami pozarządowymi (Ustawa z dnia 8 marca 
1990 r., art. 9 ust. 1; por. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.), w tym z fundacjami i stowarzy-
szeniami (Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r., art. 3 ust. 2). Zadania publiczne realizowane 
we współpracy z organizacjami pozarządowymi dotyczą przede wszystkim sfery społecznej 
(por. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r., art. 4 ust. 1; Kosowski 2012, s. 16), a każda gmina 
zobowiązana jest do uchwalenia programu współpracy z tymi organizacjami (Ustawa z dnia 
24 kwietnia 2003 r., art. 5a ust. 1; Kosowski 2012, s. 38-52)

Ponadto, wykonywanie zadań publicznych przez gminy może następować w drodze 
współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (Ustawa z dnia 8 marca 
1990 r., art. 10 ust. 1). Temat współdziałania międzysamorządowego jest szeroki i intere-
sujący, niemniej w artykule zostaną tylko wymienione podstawowe formy tej współpracy. 
Gminy mogą tworzyć z innymi gminami związki międzygminne (Ustawa z dnia 8 marca 
1990 r., art. 64-73a), a także wraz z gminami i powiatami związki powiatowo-gminne 
(Ustawa z dnia 8 marca 1990 r., art. 73b). Gminy położone w obszarach metropolital-
nych wraz z powiatami mogą budować związki metropolitalne (Ustawa z dnia 8 marca 
1990 r., art. 7 ust. 1a). Współpraca w formie związków zazwyczaj związana jest realizacją 
określonego zadania publicznego (np. selektywna zbiórka odpadów). Podobny charakter 
przyjmują porozumienia międzygminne, zawierane w sprawie powierzenia jednej z gmin 
określonych przez porozumienie zadań publicznych (Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.,  
art. 74). Odmienna istota współpracy występuje w tworzonych przez gminy wraz z innymi 
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jednostkami samorządu terytorialnego (gminami, powiatami, województwami) stowarzy-
szeniach (Ustawa z dnia 8 marca 1990 r., art. 84), których nadrzędnym celem jest re-
prezentowanie interesu zrzeszonych gmin. Ponadto, gminy mogą zawierać porozumienia 
o współpracy z jednostkami terytorialnymi położonymi poza granicami kraju oraz przy-
należeć do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (Ustawa 
z dnia 8 marca 1990 r., art. 84a).

Podsumowanie

W artykule skoncentrowano się na wyborze strategicznym gminy dotyczącym sposo-
bu i formy świadczenia usług publicznych (administracyjnych, społecznych, technicz-
nych). 

O ile tradycyjna administracja publiczna związana była ze sztywnymi procedurami 
i określała korzystających z usług mianem petentów, o tyle istotne zmiany w podejściu do 
świadczenia usług publicznych wniosło nowe zarządzanie publiczne (od lat 80. XX wieku). 
Odbiorcy usług zaczęli być traktowani jak klienci, dążono do standaryzacji usług, mierzo-
no efekty podejmowanych działań i zwracano uwagę na ich efektywność. Wyłaniające się 
współzarządzanie (governance, od lat 90. XX wieku) związane jest z podejściem sieciowym, 
współpracą podmiotów należących do różnych sektorów. Postulowane jest uspołecznienie 
procesu projektowania i implementowania usług publicznych, przez interakcje między ich 
producentami a konsumentami. Koprodukcja usług publicznych wpisuje się w koncepcję 
responsywności w zarządzaniu publicznym, związanej z odpowiednim reagowaniem na po-
trzeby obywateli.

Polskie gminy są odpowiedzialne za zapewnienie różnorodnych usług publicznych  
(administracyjnych, społecznych i technicznych) różnym grupom interesariuszy. Usługi 
te mogą być świadczone przez gminy samodzielnie w ramach jednostek organizacyjnych 
(jednostki budżetowe, zakłady budżetowe), samodzielnie albo z udziałem innych jedno-
stek w formie spółek prawa handlowego, jak i we współpracy z podmiotami prywatnymi, 
społecznymi i publicznymi. Podejmowane przez gminy współdziałanie z partnerami na-
leżącymi do innych sektorów, jak i z partnerami publicznymi (w szczególności z innymi 
jednostkami samorządu terytorialnego), często przyjmuje charakter sieciowy i wpisuje się 
w koncepcję public governance. Uzupełnienie artykułu w tym zakresie powinna stano-
wić analiza uwarunkowań związanych z partycypacją obywatelską i szeroko rozumianymi 
konsultacjami społecznymi, w szczególności w sytuacji podejmowania przez gminy wy-
borów strategicznych związanych z ponoszeniem kosztów (np. zrealizowanie kapitało-
chłonnej inwestycji).

Kierunki dalszych badań mogą dotyczyć responsywności organizacji publicznych wzglę-
dem różnych grup interesariuszy, w tym mieszkańców, podmiotów gospodarczych i organi-
zacji pozarządowych. W szczególności interesujące wydaje się być przeprowadzenie ba-
dań empirycznych dotyczących responsywności władz lokalnych w procesie strategicznego 
planowania rozwoju gmin w Polsce.
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Municipalities’ Strategic Choices Regarding the Manner of Public 
Service Delivery

Summary 

The municipality is the basic unit of local government and its role is generally 
to meet collective needs of the population through public service delivery. The mu-
nicipality’s key strategic choice concerning public services is related to the way of 
their implementation. The aim of this article was to identify ways of providing pub-
lic services by municipalities. Municipalities have the possibility to perform public 
tasks on their own or in cooperation with other entities in different organisational 
forms. Specificity of public services is indicated and reference to the classification 
of these services by different criteria is made. Changes in the public administration 
in the context of public services are characterised. The fundamental features of 
various organisational forms of municipalities’ public service delivery in Poland are 
given. The author used explanatory narrative, based on logical analysis.

Key words: municipalities’ strategic choices, public services, public administra-
tion.

JEL codes: H83, R58

Стратегические выборы гмин в отношении способа 
предоставления публичных услуг

Резюме

Гмина – основная единица местного управления, а ее роль, в общем вы-
ражении, относится к удовлетворению коллективных потребностей жителей 
путем оказания публичных услуг. Основной стратегический выбор гмины, ка-
сающийся публичных услуг, связан со способом их реализации. Цель статьи 
– выявить способы обеспечения публичных услуг гминами. Гмины могут ока-
зывать публичные услуги двумя основными способами: самостоятельно или 
в сотрудничестве с другими субъектами, в рамках разных организационных 
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форм. Указана специфика публичных услуг и дана ссылка на классификацию 
этих услуг по избранным критериям. Дана характеристика преобразований 
в государственном управлении в контексте оказания публичных услуг. При-
ведены основные детерминанты отдельных форм оказания публичных услуг 
гминами в Польше. Автор использовала объясняющее описание, основанное 
на логическом анализе.

Ключевые слова: стратегические выборы гмин, публичные услуги, государ-
ственное управление.
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