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Monika Gi y ska 

Streszczenie: Artykuł dotyczy mo liwo ci zrzeszania si , jakie daje 
jednostkom samorz du terytorialnego artykuł 172 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. Autorka skupiła si  na formach 
współdziałania powiatów i województw, do których zalicza si  zwi zki, 
porozumienia oraz stowarzyszenia. Ka da z form została przez autork
scharakteryzowana i poddana analizie. 
Słowa kluczowe: formy współdziałania powiatów, formy 
współdziałania województw, powiat, województwo, zwi zki, 
porozumienia, stowarzyszenia. 
Summary: This article refers to the right to associate which units  
of local government have under Article 172 of the Constitution  
of the Republic of Poland. The author focused her attention upon  
the range and forms of voluntary co-operation between poviats  
and voivodeships, i.e. federations, agreements and associations.  
The results of the analysis allowed the characterization of each of these 
forms of co-operation. 
Keywords: forms of co-operation between poviats, forms  
of co-operation between voivodeships, poviat, voivodeship, federations, 
agreements, associations. 

1  Przedmiotem niniejszych rozwa a  b d  formy współpracy na szczeblu powiatu  
i województwa. Kwestie dotycz ce form współdziałania gmin zostały poruszone 
przez Autork  w artykule Formy publicznoprawne współdziałania gmin,  
w: R. Kania, Samorz d Gminny. Wybrane zagadnienia prawne i organizacyjne, 
Płock-Iława 2013, s. 179-187. 
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Przyjmuje si  w literaturze, i  współdziałanie jednostek samorz du 
terytorialnego jest zespołem czynno ci, maj cych na celu osi gni cie 
okre lonej sytuacji2. Poj cie współdziałania zakłada, co do zasady, 
dobrowolno  istnienia, a tak e równ  sytuacj  prawn  podmiotów,  
które współdziałaj . Wykluczony jest wi c stosunek nadrz dno ci  
i podległo ci organizacyjnej, poniewa  w istot  współdziałania wpisana 
jest zasada dobrowolno ci3. 

Ustawodawca przewidział trzy formy współdziałania jednostek 
samorz du terytorialnego: zwi zki, porozumienia oraz stowarzyszenia4. 
S  to formy publicznoprawne, gdy  s  oparte na przepisach prawa 
publicznego, a nie prywatnego. Zwi zki, porozumienia i stowarzyszenia 
s  ró nymi rodzajami zrzesze  jednostek samorz du terytorialnego. 
Poszczególne typy zrzesze  jednostek samorz du terytorialnego 
tworzone s  dla ró nych celów, w zwi zku z czym zasady tworzenia  
i funkcjonowania wymienionych rodzajów zrzesze  regulowane s  przez 
ustawodawstwo w sposób zró nicowany. Wykonywanie zada
publicznych mo e by  wi c realizowane w drodze owego współdziałania 
mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego. Ustawodawca dał zatem 
przyzwolenie na podejmowanie wspólnych działa  przez jednostki 
samorz du terytorialnego. Wiadomym jest, e jednostki samorz du 
terytorialnego mog  ze sob  współdziała  w celu wykonywania zada
publicznych.  

Co si  tyczy form współdziałania mi dzy jednostkami drugiego 
szczebla podziału administracyjnego, czyli powiatami to ustawodawca 
przewidział, i  mog  one tworzy , podobnie jak gminy, zwi zki, 
porozumienia oraz stowarzyszenia. W ustawie o samorz dzie 

2  Tak na przykład L. Kieres, Zwi zki i porozumienia komunalne, „Samorz d 
Terytorialny” 1991, nr 10, s. 4. 

3  Zob. wyrok Naczelnego S du Administracyjnego z 27 wrze nia 1994 r., SA/Ł 
1906/94, OSP 1996/3, poz. 52. 

4  Na czym polega zrzeszanie si  i jakie przybiera formy stanowi  ustawy samorz - 
dowe: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym, tj. Dz.U. z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm. 

 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie powiatowym, tj. Dz.U. z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1592. z pó n. zm.  

 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie województwa, tj. Dz.U. z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1590 z pó n. zm. 
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powiatowym formy te zostały uregulowane w jednym rozdziale,  
podczas gdy ustawa o samorz dzie gminnym w oddzielnym rozdziale 
reguluje kwestie zwi zków i porozumie  mi dzygminnych, a oddzielnie  
– problematyk  stowarzyszenia gmin. 

I tak w celu wspólnego wykonywania zada  publicznych, w tym 
wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji 
publicznej, powiaty mog  tworzy  zwi zki z innymi powiatami.  
Zwi zek taki wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym  
i na własn  odpowiedzialno . Zwi zek mog  tworzy , jak ju  zostało 
zasygnalizowane wcze niej, tylko jednostki tego samego szczebla 
podziału administracyjnego, czyli w tym wypadku tylko powiaty. 
Odmiennie ni  w przypadku gmin, ustawodawca nie przewidział 
mo liwo ci obligatoryjnego utworzenia zwi zku powiatów. 

Uchwały o utworzeniu zwi zku, przyst pieniu do zwi zku  
lub wyst pieniu ze zwi zku podejmuj , podobnie jak w przypadku gmin, 
rady zainteresowanych powiatów. Prawa i obowi zki powiatów 
uczestnicz cych w zwi zku, zwi zane z wykonywaniem zada
przekazanych zwi zkowi, przechodz  na zwi zek z dniem ogłoszenia 
statutu zwi zku. Zwi zek nabywa osobowo  prawn  z dniem 
ogłoszenia statutu. Tryb tworzenia zwi zku powiatów jest identyczny  
jak tryb tworzenia zwi zku gmin. Utworzenie zwi zku wymaga zatem 
przyj cia jego statutu przez rady zainteresowanych powiatów. Statut 
uchwalany jest bezwzgl dn  wi kszo ci  głosów ustawowego składu 
rady powiatu. Statut zwi zku powinien okre la  jego nazw  i siedzib ,
członków i czas trwania zwi zku, zadania zwi zku, organy zwi zku,  
ich struktur , zakres i tryb działania, zasady korzystania z obiektów  
i urz dze  zwi zku, zasady udziału w kosztach wspólnej działalno ci, 
zyskach i pokrywania strat zwi zku, zasady przyst powania  
i wyst powania członków oraz zasady rozlicze  maj tkowych, zasady 
likwidacji zwi zku, tryb wprowadzania zmian w statucie zwi zku,  
a tak e inne zasady okre laj ce współdziałanie. Statut zwi zku jest 
ogłaszany przez wojewod  w wojewódzkim dzienniku urz dowym. 
Dzie  wydania dziennika urz dowego jest dniem ogłoszenia statutu. 

Rejestr zwi zków prowadzi minister spraw wewn trznych  
i administracji. Na decyzj  o odmowie wpisania do rejestru przysługuje 
skarga do s du administracyjnego. Minister spraw wewn trznych  
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i administracji okre la, w drodze rozporz dzenia5, sposób prowadzenia 
rejestru zwi zków powiatów oraz ogłaszania statutów zwi zków, 
uwzgl dniaj c dokumentacj  niezb dn  do wpisania zwi zku do rejestru, 
dane podlegaj ce wpisowi oraz sposób wykonywania zmian wpisów  
w rejestrze. Rady powiatów tworz cych zwi zek zgłaszaj  jego 
utworzenie do ministra spraw administracji publicznej prowadz cego 
rejestr za po rednictwem wojewody wła ciwego ze wzgl du na siedzib
zwi zku. Do takiego zgłoszenia doł cza si : uchwały rad powiatów  
o utworzeniu zwi zku, uchwały tych e rad o przyj ciu jego statutu 
(statutu zwi zku), informacje wła ciwego wojewody o zgodno ci  
z prawem uchwał, odpisy z protokołów posiedze  rady powiatu,  
w cz ci dotycz cej trybu podejmowania wy ej wymienionych uchwał. 
Rejestr jest jawny. O rejestracji zwi zku minister zawiadamia na pi mie 
rady powiatów w nim uczestnicz ce, a tak e wojewod  oraz wła ciw
miejscowo regionaln  izb  obrachunkow .

Organem stanowi cym i kontrolnym zwi zku jest zgromadzenie 
zwi zku. W skład zgromadzenia zwi zku wchodzi po dwóch 
reprezentantów powiatów uczestnicz cych w zwi zku. Zasady 
reprezentacji powiatu w zwi zku okre la rada powiatu. Uchwały 
zgromadzenia zwi zku podejmowane s  bezwzgl dn  wi kszo ci
głosów statutowej liczby członków zgromadzenia. Członkom 
zgromadzenia zwi zku przysługuje pisemny sprzeciw w stosunku do 
uchwały zgromadzenia. Członek mo e go wnie  wraz z uzasadnieniem 
w ci gu 7 dni od dnia podj cia uchwały. Wniesienie sprzeciwu 
wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia 
sprawy. Sprzeciwu nie mo na zgłosi  wobec uchwały podj tej w wyniku 
ponownego rozpatrzenia sprawy. 

Organem wykonawczym zwi zku jest zarz d. Zarz d zwi zku jest 
powoływany i odwoływany przez zgromadzenie spo ród członków 
zgromadzenia. Podobnie jak w przypadku gmin, statut mo e dopuszcza
wybór członków zarz du spoza członków zgromadzenia, jednak ich 
liczba nie mo e przekracza  1/3 składu zarz du zwi zku. 

5  Obecnie jest to Rozporz dzenie ministra spraw wewn trznych i administracji z dnia  
18 pa dziernika 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zwi zków powiatów 
oraz ogłaszania statutów zwi zków, Dz.U. 2001, Nr 131, poz. 1472 z pó n. zm. 
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Do gospodarki finansowej zwi zku powiatów stosuje si
odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej powiatu. Plan finansowy 
zwi zku uchwala zgromadzenie zwi zku. 

Powiaty mog  zawiera  tak e, tak jak gminy, porozumienia  
w sprawie powierzenia jednemu z nich prowadzenia zada  publicznych.  

Nale y w tym miejscu nadmieni , i  ustawodawca przewidział,  
e miasto na prawach powiatu mo e tworzy  zwi zki i zawiera

porozumienia komunalne z gminami. Jest to wyj tek od zasady,  
e zwi zki i porozumienia powstaj  tylko mi dzy jednostkami 

organizacyjnymi tego samego szczebla. Uprawnienie to wynika z tego, 
jak si  wydaje, e władze miast na prawach powiatów sprawuj  zarówno 
te funkcje, które ustawa powierza władzom powiatowym, jak i te, które 
powierzone zostały władzom gminnym (miejskim). 

Powiaty mog  tworzy  te  stowarzyszenia, w tym równie
z gminami i województwami. Do stowarzysze , stosuje si  odpowiednio 
przepisy ustawy o stowarzyszeniach, z tym e dla zało enia 
stowarzyszenia wymaganych jest co najmniej 3 zało ycieli. 

Odno nie form współpracy mi dzy najwy szymi jednostkami 
podziału administracyjnego, czyli województwami, to nadmieni  nale y, 
i  ustawodawca przewidział tylko mo liwo  tworzenia i wst powania 
przez nie w porozumienia i stowarzyszenia. Tworzenie stowarzysze
odbywa si  na zasadach przewidzianych dla gmin, a wy ej opisanych. 
Województwo mo e zawiera  z innymi województwami oraz jednostkami 
lokalnego samorz du terytorialnego z obszaru województwa porozumie- 
nia w sprawie powierzenia prowadzenia zada  publicznych. Porozumienia 
podlegaj  ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urz dowym. 

Zgodnie z ust pem 2 art. 172 Konstytucji RP6 jednostka samorz du 
terytorialnego ma prawo przyst powania do mi dzynarodowych zrzesze
społeczno ci lokalnych i regionalnych oraz współpracy ze społeczno - 
ciami lokalnymi i regionalnymi innych pa stw. Ustrojodawca w kwestiach 
szczegółowych odsyła do regulacji ustawowych.  

Udział w zrzeszeniach mi dzynarodowych i współpraca 
mi dzynarodowa na szczeblu samorz dowym jest, co podkre la si
w literaturze, jednym z przejawów sformułowanej w preambule 

6  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r.  
Nr 78, poz. 483. Dalej jako Konstytucja RP. 
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Konstytucji RP „potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami”. 
Stwierdzi  nale y, i  ustawy samorz dowe gminna i powiatowa, 
odno nie zasad przyst powania gminy b d  powiatu do mi dzynaro- 
dowych zrzesze  społeczno ci lokalnych i regionalnych, odsyłaj  do 
odr bnych przepisów ustawowych. Zasady, na jakich jednostki 
samorz du terytorialnego mog  przyst powa  do mi dzynarodowych 
zrzesze  społeczno ci lokalnych i regionalnych reguluje ustawa  
o zasadach przyst powania jednostek samorz du terytorialnego do 
mi dzynarodowych zrzesze  społeczno ci lokalnych i regionalnych7. 
Ustawodawca przyj ł, i  przez zrzeszenia nale y rozumie  organizacje, 
zwi zki i stowarzyszenia powoływane przez społeczno ci lokalne co 
najmniej dwóch pa stw zgodnie z ich prawem wewn trznym. Jednostki 
samorz du terytorialnego mog  przyst powa  do zrzesze  i uczestniczy
w nich w granicach swoich zada  i kompetencji, działaj c zgodnie  
z polskim prawem wewn trznym, polityk  zagraniczn  pa stwa i jego 
mi dzynarodowymi zobowi zaniami. 

Współpraca jednostek samorz du terytorialnego w ramach 
zrzesze  ma charakter znacznie bardziej ograniczony od współpracy 
jednostek samorz du terytorialnego wewn trz kraju. Przyst pienie  
do zrzeszenia nie mo e bowiem ł czy  si  z przekazaniem na jego rzecz 
lub na rzecz któregokolwiek ze zrzeszonych w nim członków 
wykonywania zada  publicznych przyst puj cej jednostki samorz du 
terytorialnego ani te  nieruchomo ci lub maj tkowych praw na dobrach 
niematerialnych przysługuj cych tej jednostce. Organ stanowi cy 
jednostki samorz du terytorialnego podejmuje uchwał  o przyst pieniu 
do zrzeszenia bezwzgl dn  wi kszo ci  głosów ustawowego składu. 
Uchwała wchodzi w ycie po uzyskaniu zgody ministra wła ciwego do 
spraw zagranicznych (obecnie minister spraw zagranicznych). Jednostka 
samorz du terytorialnego przekazuje uchwał  ministrowi do spraw 
zagranicznych za po rednictwem wojewody, doł czaj cego swoj
opini . Organ stanowi cy jednostki samorz du terytorialnego wraz  
z uchwał  przekazuje statut zrzeszenia, do którego zamierza wst pi ,
lub inny dokument ustalaj cy zasady działania tego zrzeszenia, list  jego 

7  Ustawa z dnia 15 wrze nia 2000 r. o zasadach przyst powania jednostek samorz du 
terytorialnego do mi dzynarodowych zrzesze  społeczno ci lokalnych i regional- 
nych, Dz.U. 2000, Nr 91, poz. 1009. 
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członków oraz urz dowe tłumaczenie tych dokumentów na j zyk polski. 
Sejmik województwa przedstawia tak e „Priorytety współpracy 
zagranicznej województwa”. Minister spraw zagranicznych wyra a 
zgod  na przyst pienie do zrzeszenia lub odmawia takiej zgody w drodze 
decyzji administracyjnej. Organ wykonawczy jednostki samorz du 
terytorialnego danego szczebla niezwłocznie przedkłada wła ciwemu 
terytorialnie wojewodzie, ministrowi wła ciwemu do spraw administra- 
cji publicznej, ministrowi wła ciwemu do spraw rozwoju regionalnego 
oraz ministrowi wła ciwemu do spraw zagranicznych informacj
o przyst pieniu do zrzeszenia wraz z dokumentem wiadcz cym  
o członkostwie jednostki w zrzeszeniu, z tłumaczeniem na j zyk  
polski sporz dzonym przez tłumacza przysi głego. To samo dzieje  
w przypadku wyst pienia jednostki samorz du terytorialnego  
ze zrzeszenia, a tak e w przypadku jego rozwi zania. 

Regulacje przedstawione wy ej stosuje si  odpowiednio  
w przypadku współtworzenia zrzeszenia przez jednostk  samorz du 
terytorialnego.  

Minister wła ciwy do spraw administracji publicznej ogłasza  
w Dzienniku Urz dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,  
w drodze obwieszczenia, wykaz jednostek samorz du terytorialnego, 
które w poprzednim roku kalendarzowym przyst piły do zrzeszenia, 
współtworzyły zrzeszenie lub z niego wyst piły oraz wykaz 
rozwi zanych zrzesze , do których jednostki te nale ały, wraz  
ze wskazaniem tych zrzesze . 

W przypadku zmiany celów lub zasad działania danego zrzeszenia 
dalsze członkostwo jednostki samorz du terytorialnego w zrzeszeniu 
wymaga podj cia uchwały przez organ stanowi cy tej jednostki.  
W przypadku pojawienia si  rozbie no ci pomi dzy celami polityki 
zagranicznej pa stwa a polityk  zrzeszenia minister wła ciwy do spraw 
zagranicznych mo e cofn  zgod  na przyst pienie do zrzeszenia. 

Województwa przyst puj  do zrzesze  zgodnie z „Priorytetami 
współpracy zagranicznej województwa”, uchwalonymi w trybie 
okre lonym w przepisach ustawy o samorz dzie województwa. Sejmik 
województwa uchwala „Priorytety współpracy zagranicznej 
województwa”, okre laj ce: główne cele współpracy zagranicznej, 
priorytety geograficzne przyszłej współpracy, zamierzenia co  
do przyst powania do mi dzynarodowych zrzesze  regionalnych. 
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Współpraca województwa ze społeczno ciami regionalnymi innych 
pa stw prowadzona jest zgodnie z prawem wewn trznym, polityk
zagraniczn  pa stwa i jego mi dzynarodowymi zobowi zaniami,  
w granicach zada  i kompetencji województwa. Województwo 
uczestniczy w działalno ci mi dzynarodowych instytucji regionalnych 
oraz jest w nich reprezentowane na zasadach okre lonych  
w porozumieniu zawartym przez ogólnokrajowe organizacje zrzeszaj ce 
jednostki samorz du terytorialnego. Zasady przyst powania wojewódz- 
twa do mi dzynarodowych zrzesze  społeczno ci lokalnych  
i regionalnych okre la ustawa o zasadach przyst powania jednostek 
samorz du terytorialnego do mi dzynarodowych zrzesze  społeczno ci 
lokalnych i regionalnych. „Priorytety współpracy zagranicznej 
województwa” mog  by  uchwalane oraz inicjatywy zagraniczne 
województwa, w tym w szczególno ci projekty umów o współpracy 
regionalnej, mog  by  podejmowane za zgod  ministra wła ciwego  
do spraw zagranicznych. Uchwały zapadaj  bezwzgl dn  wi kszo ci
głosów ustawowego składu sejmiku województwa. Uchwała oraz 
zawarte umowy o współpracy regionalnej przesyłane s  przez marszałka 
województwa do ministra wła ciwego do spraw zagranicznych oraz 
ministra wła ciwego do spraw administracji publicznej. 


