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ADMINISTRATIVE  DIVISION
AND  TERRITORIAL  SELF-GOVERNMENT

Uwagi ogólne General notes

1. Z dniem 1 I 1999 r. (na mocy ustawy z dnia
24 VII 1998 r., Dz. U. Nr 96, poz. 603) wprowadzono
nowy zasadniczy trójstopniowy podzia  terytorialny
pa stwa, którego jednostkami s : gminy, powiaty
i województwa.

Gmina jest podstawow  jednostk  terytorialnego
podzia u kraju. Jednostkami pomocniczymi w gminach

 m.in. so ectwa, których organizacj  i zakres dzia ania
okre la w ciwa rada gminy odr bnym statutem.

2. Kadencja prezydentów, burmistrzów, wójtów
oraz rad gmin, rad miejskich na prawach powiatu
i rad powiatów trwa 4 lata, licz c od dnia wyborów.

3. Charakterystyk  demograficzno-zawodow  rad-
nych w jednostkach samorz du terytorialnego oparto
o wyniki sprawozdawczo ci za 2003 r., aktualizuj -
cej dane o radnych zawarte w obwieszczeniach
terytorialnych komisji wyborczych z wyborów samo-
rz dowych w dniu 27 X 2002 r.

Grupowania radnych organów jednostek samo-
rz du terytorialnego wed ug grup zawodów dokona-
no na podstawie klasyfikacji zawodów i specjalno ci
dla potrzeb rynku pracy wprowadzonej rozporz -
dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia
10 XII 2002 r. (Dz. U. Nr 222, poz. 1868).

4. Prezentowane informacje o administracji pu-
blicznej dotycz  zatrudnienia i wynagrodze  w admi-
nistracji pa stwowej i samorz du terytorialnego oraz
samorz dowych kolegiach odwo awczych.
1) Do administracji pa stwowej zalicza si :

a) naczelne i centralne organy administracji:
- instytucje naczelne i centralne (np. Sejm,
Senat, Urz d Prezydenta, ministerstwa, urz dy
centralne),

- jednostki s b zagranicznych, tj. placówki
zagraniczne organów administracji pa stwo-
wej oraz pracuj cych za granic  w przed-
stawicielstwach ONZ i innych misjach za gra-
nic , a tak e w instytutach, o rodkach infor-
macji i kultury za granic ,

- terenowe organy rz dowej administracji
specjalnej (np. izby i urz dy skarbowe,
okr gowe inspektoraty pracy, urz dy staty-
styczne, urz dy celne, regionalne izby obra-
chunkowe, Inspekcj  Handlow , okr gowe
inspektoraty gospodarki energetycznej i ma-
teria owej, gospodarstwa pomocnicze jedno-
stek bud etowych, archiwa pa stwowe);

b) terenowe organy rz dowej administracji ogól-
nej (urz dy wojewódzkie, jednostki pomocni-
czej dzia alno ci us ugowej cznie z woje-
wódzkimi: inspektoratami inspekcji handlowej,

1. On 1 I 1999 a new fundamental three-tier terri-
torial division of the country (Journal of Laws No. 96,
item 603, dated 24 VII 1998) was introduced, the enti-
ties of which are: gminas, powiats and voivodships.

The gmina is the basic unit of the country’s terri-
torial structure. Auxiliary entities in gminas are,
among others, village administrator’s offices. Their
organization and scope of activity is outlined by
individual gmina councils in a separate statute.

2. Term of presidents, mayors, village mayors as
well as gmina councils, city councils in cities with
powiat status and powiat councils lasts 4 years,
counting from the day of election.

3. The demographic and professional characteristic
of councillors in local self-government entities is based
on reporting results for 2003, updating information con-
cerning councillors included in announcements of local
election commissions from the 27 X 2002 elections.

The grouping of councillors of organs of local
self-government entities by groups of professions
is made on the basis of the classification of profes-
sions and specialities for needs of labour market
introduced by a decree of the ministry of Labour
and Social Policy, dated 10 XII 2002 (Journal of
Laws No. 222, item 1868).

4. Presented information concerning public ad-
ministration involves employment and wages and
salaries in the state administration, local self-government
administration and self-government appeal councils.
1) State administration comprises:

a) principle and central organs of administration:
- principle and central institutions (e.g., Sejm,

Senate, Office of the President, ministries,
central offices),

- foreign service institutions, i.e., foreign offices
of state administration organs and those op-
erating abroad as part of UN agencies and
other missions abroad, as well as in institutions,
and information and cultural centres abroad,

- territorial organs of special government ad-
ministration (e.g., fiscal chambers and offices,
district work inspectorates, statistical offices,
customs offices, regional accounting cham-
bers, Trade Inspectorate, district energy and
material economy inspectorates, auxiliary units
of budgetary entities, state archives);

b) territorial organs of general government admini-
stration (voivodship offices, auxiliary service
entities including voivodship: trade inspectorates,
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bami ochrony zabytków, zak adami wete-
rynarii, zarz dami melioracji i urz dze  wod-
nych oraz kuratoriami o wiaty).

2) Doadministracji samorz du terytorialnego zalicza si :
a) gminy i miasta na prawach powiatu:

- urz dy gmin i jednostki pomocniczej dziaalno ci
us ugowej (np. jednostki us ug komunalnych),

- urz dy miast na prawach powiatu i jednostki
pomocniczej dzia alno ci us ugowej (np. in-
spekcje nadzoru budowlanego, o rodki do-
kumentacji geodezyjno-kartograficznej);

b) powiaty, tj. starostwa powiatowe i jednostki
pomocniczej dzia alno ci us ugowej (np. in-
spekcje weterynaryjne, zarz dy dróg);

c) województwa, tj. urz dy marsza kowskie i woje-
wódzkie samorz dowe jednostki organizacyjne
np. zarz dy melioracji i urz dze  wodnych).

3) Samorz dowe kolegia odwo awcze.
5. Dane o przeci tnych wynagrodzeniach w admi-

nistracji pa stwowej podano bez jednostek s b
zagranicznych.

monument preservation services, veterinary of-
fices, drainage and water facility boards as well
as education offices).

2) Local self-government administration comprises:
a) gminas and cities with powiat status:

- gmina offices and auxiliary service entities
(e.g., municipal service entities),

- offices of cities with powiat status and auxil-
iary service entities (e.g., construction su-
pervision inspectorates, geodetic and carto-
graphic documentation centres);

b) powiats, i.e., powiat starosta offices and auxil-
iary service entities (e.g., veterinary inspec-
torates, public road boards);

c) voivodships, i.e., marshals’ offices and voivod-
ship self-government organizational entities
(e.g., drainage and water facility boards).

3) Self-government appeal councils.
5. Data concerning average wages and salaries

in the state administration are presented excluding
foreign service institutions.


