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Рада Європи надає усебічну підтримку з тематики правосуб’єктності на місцевому рівні 
в Україні на запит Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Цей звіт підготовлено 
у рамках Програми «U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і 
можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку» на запрошення Ради Європи. 
Документ підготовлено за матеріалами пана Адама Доліва, професора Білостоцького 
університету. Документ структуровано відповідно до опитувальника згаданого Комітету 
Верховної Ради України.

ПОЛЬЩ А

1 Населення 37,847 млн

2 Територія 306 190 км²

3 Національне свято 11 листопада

4 Форма правління Парламентська Республіка

5 Адміністративно-територіальна 
система, кількість муніципалітетів 

Унітарна 
16 воєводств – 380 повітів (314 повітів + 66 міст) – 
2477 ґмін

6 Парламент, 
чисельність парламентарів, 
тривалість каденції

Двопалатний парламент: 560 парламентарів  
на 4 роки 
Нижня палата – 460 + Верхня палата – 100

7 ВВП (USD) 594 431 млн

8 Індекс людського розвитку 0,880

1. За ким закріплено правосуб’єктність у Вашій країні на місцевому рівні: за 
територіальною громадою (або адміністративно-територіальною одиницею) 
або органом влади (радою, виконавчим комітетом)?

У Польщі суб’єктом юридичних прав на місцевому рівні є територіальна громада, 
організована як «ґміна». Органи місцевого самоврядування не володіють 
правосуб’єктністю та діють лише від імені територіальної громади, яка є юридичною 
особою. Органи влади ґміни мають власні повноваження, зокрема щодо місцевих 
податків; саме вони встановлюють ставки оподаткування та приймають рішення з 
питань оподаткування. Статус юридичної особи територіальні громади в Польщі 
отримали в 1990 році. Місцеве самоврядування у Польщі було відновлено у 1990-х 
роках на демократичних засадах. Його поточна структура та принципи функціонування 
ґрунтуються як на довоєнному досвіді Польщі, так і на сучасному досвіді європейських 
країн, зокрема на європейському стандарті місцевого самоврядування, розробленому 
у співпраці між державами-членами Ради Європи та описаному в Європейській хартії 
місцевого самоврядування.
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2. Якщо у Вашій країні територіальна громада має статус юридичної особи, то чи 
має аналогічний/подібний статус Ваша держава?

Так. Держава Польща є юридичною особою публічного права. Відносини між державою 
та одиницями місцевого самоврядування (ґміна, повіт, воєводство) ґрунтуються на 
тому, що ті діють як окремі децентралізовані та автономні юридичні особи.

3. Якщо у Вашій країні територіальна громада має статус юридичної особи, якими 
є обсяги правосуб’єктності інших рівнів місцевого самоврядування (чи є регіон 
або субрегіон як адміністративно-територіальна одиниця окремою юридичною 
особою).

Повіти (аналог українських районів) є юридичними особами. Воєводства (області) 
у Польщі також мають статус юридичних осіб. Станом на 1 січня 2021 року у Польщі 
налічувалося 16 воєводств, 380 повітів (314 повітів + 66 міст) та 2477 ґмін. Усі вони 
мають статус юридичної особи. Проте статус юридичної особи ґміни, повіти та 
воєводства отримали не одночасно. Ґміни отримали правосуб’єктність у 1990 році, 
повіти та воєводства відповідно у 1999 році (лише тоді були створені наступні два рівні 
місцевого самоврядування; раніше, у 1990–1999 роках, існували лише ґміни).

4. Якщо відповідь на попереднє запитання «ні», то вкажіть, будь ласка, який 
орган та від імені кого здійснює місцеве самоврядування на регіональному чи 
субрегіональному рівні)?

Не стосується Польщі.

5. На якому рівні у Вашій країні закріплено правосуб’єктність держави 
та територіальної громади – конституційний акт чи закон? Якщо це 
регламентується законом, вкажіть, будь ласка, його назву та, за наявності, 
надайте на нього посилання.

Ґміна наділена правосуб’єктністю відповідно до частини 2 статті 2 Закону «Про 
самоврядування ґмін» від 8 березня 1990 року. Повіт отримав правосуб’єктність 
відповідно до частини 2 статті 2 Закону «Про самоврядування повітів» від 5 червня 
1998 року. Воєводство наділено правосуб’єктністю відповідно до частини 2 статті 6 
Закону «Про самоврядування воєводств» від 5 червня 1998 року. Положення про те, 
що всі три рівні місцевого самоврядування мають статус юридичної особи, закріплене 
у статті 165 Конституції Республіки Польща, де прямо зазначено, що територіальні 
одиниці місцевого самоврядування мають правосуб’єктність.

Вони володіють майном та іншими майновими правами. Відповідно до статті 164 
Конституції базовою одиницею місцевого самоврядування у Польщі є ґміна (громада 
чи муніципалітет). Ґміна є одночасно адміністративно-територіальною одиницею 
(в організаційному сенсі вона є основною одиницею адміністративного поділу 
країни) і самоврядною територіальною громадою. Іншими одиницями місцевого 
самоврядування є повіт та воєводство.

Що стосується держави, то її правосуб’єктність згадується у багатьох законах, які 
розглядають державу як державну скарбницю (Цивільний кодекс, Закон «Про 
банкрутство», Закон «Про Генеральну прокуратуру» тощо).

6. Якщо у Вашій країні у законодавстві визначено термін «муніципалітет» або його 
аналог, то чи використовується цей термін для означення територіального 
формування (громади), чи під цим поняттям розуміється тільки/також орган 
місцевого самоврядування (далі – ОМС)?
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У Польщі термін «муніципалітет» не використовується в національному законодавстві, 
оскільки існує суто польський термін «ґміна». Термін «муніципалітет» використовується 
в науково-правовій літературі, в якій зазвичай описується закордонний досвід і 
робиться посилання лише на адміністративно-територіальну одиницю, і ніколи – на 
орган цієї одиниці.

7. Чи може бути у Вашій країні застосована процедура банкрутства до 
територіальної громади? (так або ні)

Ні.

8. Якщо відповідь на питання № 7 «так», то дайте відповідь на наступне питання: 
Чи поширюється у Вашій країні на територіальні громади  загальна процедура 
банкрутства, передбачена для інших юридичних осіб? Якщо є особливості 
процедури чи взагалі спеціальна процедура, вкажіть, будь ласка, ключові критерії 
банкрутства територіальної громади та 3–4 особливості, які відрізняють 
процедури банкрутства територіальної громади від процедур банкрутства 
інших юридичних осіб.

В історії Польщі мав місце лише один випадок ліквідації ґміни через її 
неплатоспроможність. Однак це не можна назвати банкрутством, оскільки стаття 6 
Закону «Про банкрутство» встановлює, що банкрутство ґміни, повіту, воєводства чи 
держави неможливе. Це ґміна Островіце (Ostrowice), яка була ліквідована відповідно 
до спеціального закону, прийнятого парламентом та підписаного президентом у 2018 
році. У ґміни були борги у розмірі близько 50 мільйонів злотих. Цей борг був погашений 
державою як наглядовим органом. Отже, майно та землі громади, яка не може погасити 
свої борги, не продаються і не можуть бути продані. Територія ліквідованої ґміни була 
приєднана до сусідніх ґмін. Майно та земля також були передані тим самим громадам. 
Загальна процедура банкрутства у Польщі описана у Законі «Про банкрутство» від 
28 лютого 2003 року і не поширюється на місцеве самоврядування.

9. Чи передбачені законодавством Вашої країни випадки відсторонення ОМС 
територіальної громади (депутатський корпус або виконавчий орган) від 
управління справами територіальної громади із запровадженням зовнішнього 
управління? (так або ні)

Так.

10. Якщо відповідь на питання № 9 «так», то вкажіть, будь ласка, які умови 
запровадження зовнішнього управління, який орган держави його здійснює та на 
який період вводиться така процедура?

Слід зазначити, що рада ґміни не має права достроково припиняти повноваження 
війта (мера, президента міста). Однак відповідна рада може ініціювати його/її 
дострокове звільнення шляхом винесення питання на референдум. Якщо таке рішення 
приймається на референдумі, прем’єр-міністр призначає виконувача обов’язки війта 
(мера, президента міста). Війт наділений таким правом відповідно до ст. 28f Закону «Про 
самоврядування ґмін». Виконувач обов’язків війта працює доти, доки на дострокових 
виборах не буде обрано нового війта. Якщо до чергових виборів залишається шість 
місяців або менше, дострокові вибори не призначаються. У разі тимчасової відсутності 
війта (хвороба, взяття під варту тощо), і якщо у такого війта немає заступників, прем’єр-
міністр також має право призначити виконувача обов’язків за пропозицією воєводи, 
яка подається безпосередньо через міністра внутрішніх справ та адміністрації.
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У разі повторного порушення Конституції чи законів радою ґміни Сейм на запит 
прем’єр-міністра може прийняти рішення про розпуск ради ґміни (розділ 3 статті 171 
Конституції). У цьому разі прем’єр-міністр за пропозицією міністра внутрішніх справ та 
адміністрації призначає особу, яка виконує функції ради на період до обрання нової.

Якщо війт ґміни неодноразово порушує Конституцію або закони, воєвода вимагає 
від війта припинити порушення, і якщо таке звернення є нерезультативним, 
воєвода звертається з пропозицією до прем’єр-міністра про відкликання війта. У 
разі відкликання війта прем’єр-міністр за пропозицією міністра внутрішніх справ та 
адміністрації призначає особу, яка виконує його/її функції на період до обрання нового 
війта (стаття 96 Закону «Про самоврядування ґмін»).

Існує також можливість призначення урядового уповноваженого у ґміні. Якщо ситуація 
у ґміні є критичною та якщо немає надії на швидке виправлення і неналежне виконання 
публічних завдань органами ґміни триває, прем’єр-міністр за пропозицією міністра 
внутрішніх справ та адміністрації може розпустити органи ґміни та призначити 
уповноваженого з управління справами на строк до двох років, але не довше, ніж до 
обрання ради наступного скликання. Прем’єр-міністр має таке ж право щодо повіту та 
воєводства.

Під органами ґміни згідно з польським законодавством слід розуміти лише раду та війта 
(бургомістра або президента міста у великих містах). Війт (бургомістр або президент 
міста) є виконавчим органом. Призначення урядового уповноваженого з управління 
справами можливе лише після попереднього висування претензій органам ґміни та 
вимоги негайно подати програму виправлення ситуації у ґміні.

Урядовий уповноважений призначається прем’єр-міністром за поданням воєводи, 
кандидатура якого пропонується міністром внутрішніх справ та адміністрацією.

Стаття 171 Конституції передбачає, що голова Ради Міністрів (прем’єр-міністр – 
прим. перекладача) та воєводи здійснюють нагляд за законністю діяльності одиниць 
місцевого самоврядування. Останні (воєводи – прим. перекладача) призначаються 
головою Ради Міністрів та є представниками Ради Міністрів у воєводствах.

11. Чи по усіх категоріях справ, пов’язаних із вирішенням питань місцевого значення, 
фізичні та юридичні особи-скаржники звертають свої вимоги до територіальної 
громади? Чи у законодавстві Вашої країни передбачено випадки, коли особа може 
звернутися з позовом до суду безпосередньо до ОМС чи посадової особи ОМС, а не 
до територіальної громади?

Ґміна є юридичною особою як самоврядна громада мешканців певної території 
держави, а її органи, тобто рада ґміни та війт (мер або президент міста), є частиною 
її внутрішньої організаційної структури. Отже, всі позови та скарги подаються 
безпосередньо до ґміни. Така система є зручною насамперед для громадянина, якому 
не потрібно довго вирішувати, хто безпосередньо відповідає за вирішення його 
справи. Практика адміністративних судів передбачає, що лише одиниця місцевого 
самоврядування (а не орган місцевої влади) має правосуб’єктність і може бути носієм 
прав та обов’язків, а також брати активну та пасивну участь у розгляді справ та 
проваджень в органах публічної адміністрації та суді. Рада ґміни та війт є органами, що 
походять від суб’єктивних прав ґміни, тому вони не можуть бути незалежною стороною 
у судовому процесі.
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12. Чи передбачена у Вашій країні дисциплінарна або матеріальна (цивільна) 
відповідальність посадових осіб ОМС за прийняття неефективних чи незаконних 
рішень (якщо таке рішення стало наслідком політичної позиції, помилки чи 
некомпетентності, та не містить ознак кримінального правопорушення)? 
Якщо так, то чи може бути звернено стягнення на майно винної посадової особи, 
а не на майно територіальної громади (наприклад, солідарна відповідальність 
громади та посадової особи чи стягнення з посадової особи у порядку регресу)?

Ґміна сама несе відповідальність за незаконні рішення, які завдали шкоди фізичним 
або юридичним особам. Водночас посадові особи можуть бути притягнуті до 
дисциплінарної відповідальності за незадовільну роботу.

13. Який правовий статус мають органи місцевого самоврядування, якщо 
територіальна громада є юридичною особою? Яким чином визначаються обсяги 
правосуб’єктності ОМС у такому випадку?

Органами ґміни є війт (мер, президент міста) та рада ґміни. Їхній статус закріплений у 
статті 11 Закону «Про самоврядування ґмін». Вони не мають власної правосуб’єктності 
та завжди діють від імені ґміни. Рада ґміни є органом, що приймає рішення, і здійснює 
контрольні функції на території ґміни. До повноважень ради належить розв’язання 
різних питань, що стосуються сфери діяльності ґміни, якщо інше не передбачено 
законом. Рада ґміни обирає зі свого складу голову, який, звичайно, не може бути 
війтом. Під час виконання власних завдань ґміни війт підпорядковується виключно 
раді ґміни, керує поточною діяльністю ґміни та представляє ґміну за її межами. Війт 
виконує завдання за допомогою адміністрації ґміни, організація та принципи роботи 
якої визначаються нормативно-правовими актами, що затверджуються війтом шляхом 
видачі наказу. Адміністрація не є юридичною особою, вона включає посадових осіб 
місцевого самоврядування та ті підрозділи, створення яких війт вважає необхідним. 
Головою адміністрації є війт, але війт може делегувати ці повноваження своєму 
заступнику або секретарю ґміни.

14. Хто та на яких підставах може виступати від імені територіальної громади 
безпосередньо у суді? Чи передбачені законодавством Вашої країни випадки, коли 
територіальну громаду у зовнішніх відносинах (у тому числі у суді) представляє 
держава або орган держави?

Відповідно до Закону «Про самоврядування ґмін» управління поточними внутрішніми 
справами ґміни здійснює війт (мер або президент міста) як виконавчий орган, який 
також представляє її у відносинах з третіми особами. Це означає, що рішення з поточних 
питань ґміни, особливо тих, що стосуються майна, приймаються війтом. Війт також 
представляє ґміну від її імені, подає заяви, укладає договори та представляє ґміну в 
цивільних та адміністративних судах. Війт приймає адміністративні рішення в окремих 
справах у сфері публічного управління.

Закон «Про самоврядування ґмін» не містить положень, які б дали підстави раді ґміни 
або голові такої ради будь-яким чином діяти від імені ґміни. Наприклад, на етапі 
оскарження рішення наглядового органу в адміністративному суді рада зобов’язана 
лише прийняти рішення щодо апеляційного оскарження, тоді як у судовому розгляді 
процесуальну дієздатність матиме війт (мер, президент міста), який зазвичай має 
виключну компетенцію представляти ґміну в адміністративному суді або видавати 
довіреність. Рада ґміни не має таких повноважень.
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Загалом судова практика допускає, що якщо у справі є особливі обставини, 
неврахування яких може призвести до позбавлення ґміни права на судовий захист, 
тоді ґміну може представляти голова ради; водночас наділення голови ради правом 
представляти її в суді вимагає спеціального дозволу, який надається рішенням ради, 
оскільки він/вона не може представляти раду та громаду автоматично (він/вона не є 
органом ґміни). Слід наголосити, що дієздатність у цивільному та адміністративному 
судочинстві надається ґміні, а не її органам.

Вищезазначені особливі обставини можуть включати, але не обмежуватися такими 
обставинами: виникнення конфлікту між радою ґміни та війтом (мером, президентом 
міста) або ситуація, коли справа стосується законних інтересів війта (мера, президента 
міста); тоді ґміну може представляти голова ради ґміни, а не її виконавчий орган, яким 
є війт.

Держава може представляти інтереси громади лише через урядового уповноваженого, 
якщо така особа призначається прем’єр-міністром у випадках, визначених законом.

15. Якщо зміна правосуб’єктності держави або територіальної громади у Вашій 
країні відбулася протягом останніх 30-ти років, вкажіть, будь ласка, скільки 
часу зайняв процес трансформації та які були ключові етапи змін?

Польські ґміни отримали правосуб’єктність у 1990 році, тобто фактично одразу після 
відмови від соціалістичної системи. Ґміни отримали цей статус відповідно до Закону 
«Про самоврядування ґмін». Тобто перехідного періоду не було. Ґміни зі статусом 
юридичної особи розпочали свою діяльність одразу після набрання чинності Законом 
«Про самоврядування ґмін» у травні 1990 року.

16. Якщо зміна правосуб’єктності держави або територіальної громади у Вашій 
країні відбувалася в умовах зовнішніх або внутрішніх збройних конфліктів, 
вкажіть, чи не вбачались ризики територіальної цілісності або національної 
безпеки унаслідок цих змін? Якщо так, то які запобіжні заходи приймалися для 
уникнення цих ризиків?

У Польщі не було збройних конфліктів. На нашу думку, статус юридичної особи 
муніципалітету лише зміцнює територіальну цілісність та національну безпеку держави. 
Місцевий сепаратизм не має нічого спільного зі статусом муніципалітету, оскільки 
останній є правовим явищем, а сепаратизм виникає з політичних причин.



Д ЛЯ НОТАТОК



Д ЛЯ НОТАТОК



Цей макет виготовлено в рамках Програми Ради Європи
«Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні»
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