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Pozycja ustrojowa wojewody 

1.  Wprowadzenie 

W obowi zuj cym stanie prawnym wojewoda – obok organów samorz du 

gminnego i województwa (regionalnego) – jest tym organem administracji pu-

blicznej w terenie, któremu miejsce w ustroju administracji gwarantuje konsty-

tucja. Regulacje konstytucyjne odnosz ce si  do wojewody s  wprawdzie 

szcz tkowe, wskazuj c tylko, e jest on przedstawicielem Rady Ministrów wo-

jewództwie, niemniej jednak umiejscowienie wojewody w systemie administra-

cji publicznej ju  na poziomie ustawy zasadniczej powoduje, e nie jest kwe-

stionowana zasadno  funkcjonowania tego organu, a jedynie przedmiotem roz-

wa a  pozostaje zakres jego zada  i kompetencji. 

Reforma administracyjna, która wesz a w ycie 1 stycznia 1999 r., mia a na 

celu okre li  nowy kszta t ustrojowy administracji publicznej w terenie. Obok 

istotnych przekszta ce  po stronie administracji samorz dowej, w tym ustano-

wienia samorz du na poziomie powiatów i województw, znaczna cz  wpro-

wadzonych rozwi za  prawnych odnosi a si  do terenowej administracji rz do-

wej. Organem, wokó  którego koncentrowa y si  zasadnicze zmiany w tej admi-

nistracji, by  wojewoda. 

Analizuj c pozycj  ustrojow  wojewody w obecnym jej kszta cie prawnym, 

nale y pami ta , e w sposób zasadniczy zdefiniowa a j  w a nie wspomniana 

reforma, jednak przyj te wówczas regulacje zosta y ponownie poddane modyfi-

kacji. W miejsce obowi zuj cej od 1 stycznia 1999 r. podstawowej dla omawia-

nej problematyki ustawy z 5 czerwca 1998 r. o administracji rz dowej w woje-

wództwie zosta a uchwalona ustawa z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i admi-



118 Monika CHLIPA A 

nistracji rz dowej w województwie, która obowi zuje od 1 kwietnia 2009 r.1 

(dalej: u.w.a.rz.). 

Powo ana ustawa w zakresie ustrojowego kszta tu wojewody nie wprowa-

dzi a zmian zasadniczych, tzn. takich, które niwelowa yby podstawowe zasady 

przyj te w wyniku reformy z 1999 r., czyli przede wszystkim zasad  zespolenia 

– jako podstaw  organizacji administracji rz dowej w województwie. Ju  po 

wej ciu w ycie wspomnianej reformy wskazywano, e jej za o enia nie zosta y 

w pe ni osi gni te. W literaturze przedmiotu poddawano s usznej krytyce os a-

bienie koncepcji zespolenia i funkcji wojewody jako zwierzchnika administracji 

zespolonej2. Obowi zuj ca ustawa ustrojowa pog bia ten stan, co powoduje, e 

odpowied  na pytanie o podstawow  zasad  organizacji administracji rz dowej 

w województwie nie jest jednoznaczna. W sferze deklaratywnej ustawodawca 

przyznaje pierwsze stwo zasadzie zespolenia, jednak rozwi zania przepisów 

prawa materialnego wiadcz  o zaw aniu tej koncepcji poprzez ograniczenie 

uprawnie  wojewody wzgl dem kierowników zespolonych s u b, inspekcji  

i stra y. 

Wyznaczenie pozycji organu w systemie administracji jest zadaniem przepi-

sów ustawy ustrojowej. Omawiana ustawa nie w pe ni czyni zado  temu wy-

mogowi, bowiem w oparciu o jej przepisy nie jest mo liwe okre lenie istoty nie-

których funkcji, w tym przede wszystkim zwierzchnika administracji zespolonej. 

Na podstawie przepisu art. 3 u.w.a.rz. mo na wyodr bni  nast puj ce funkcje 

wojewody: 

1)  przedstawiciel Rady Ministrów w województwie, 

2)  zwierzchnik rz dowej administracji zespolonej w województwie, 

3)  organ rz dowej administracji zespolonej w województwie, 

4)  organ nadzoru nad dzia alno ci  jednostek samorz du terytorialnego i ich 

zwi zków, 

5)  organ administracji rz dowej w województwie, do którego w a ciwo ci na-

le  wszystkie sprawy z zakresu administracji rz dowej w województwie 

niezastrze one w odr bnych ustawach do w a ciwo ci innych organów tej 

administracji, 

6)  reprezentant Skarbu Pa stwa, w zakresie i na zasadach okre lonych w od-

r bnych ustawach, 

7)  organ wy szego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 

Kodeks post powania administracyjnego, 

8)  organ powo any do wykonywania zada  w stanach nadzwyczajnych. 

                                                 
1  Dz. U. 2009, nr 31, poz. 206. 
2  Por. m.in.: M. Stec, S u by, inspekcje i stra e w nowym ustroju administracji publicznej, „Sa-

morz d Terytorialny” 1998, nr 12; M. M czy ski [w:] Komentarz do ustawy o administracji 

rz dowej w województwie, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2007, s. 43. 
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Przepis ten nie ma charakteru enumeratywnego wskazania funkcji wojewo-

dy, bowiem w oparciu o kolejne przepisy ustawy mo na jeszcze wskaza : funk-

cj  kontrol  oraz funkcj  prawodawcz . 

Ró norodno  funkcji przypisanych wojewodzie sk ania do próby ich sys-

tematyzacji. Jako kryterium klasyfikacji mo na przyj  stopie  samodzielno ci 

wojewody w wykonywaniu powierzonych mu zada . W grupie tej znajduj  si : 

1)  zadania, których realizacja wymaga pe nego podporz dkowania wojewody 

wobec organów naczelnych, np. funkcja przedstawiciela Rady Ministrów  

w województwie; 

2)  zadania w realizacji których zale no  wojewody wobec organów admini-

stracji centralnej jest okre lona w przepisach prawa, np. funkcja zwierzchni-

ka administracji zespolonej, prawodawcza, kontrolna; 

3)  zadania w wykonywaniu których wojewoda nie jest podporz dkowany ad-

ministracji centralnej, np. rola wojewody jako organu nadzoru nad dzia alno-

ci  samorz du terytorialnego. 

Zaproponowany podzia  nie ma charakteru zupe nego, stanowi jedynie ilu-

stracj  faktu, e funkcje powierzone wojewodzie s  zró nicowane pod wzgl -

dem przedmiotowym. 

2.  Wojewoda jako organ administracji scentralizowanej 

Centralizacja i dekoncentracja administracji rz dowej powoduje, e miejsce 

wojewody w ustroju tej administracji mo e by  rozpatrywane z punktu widzenia 

administracji centralnej – wówczas wojewoda jest organem terenowym podpo-

rz dkowanym organom naczelnym i centralnym, oraz z punktu widzenia admi-

nistracji terenowej, gdzie jest on podstawowym organem administracji rz dowej. 

Stosunek wojewody wzgl dem organów administracji centralnej jest typo-

wym uk adem hierarchicznego podporz dkowania i obejmuje zale no  osobo-

w  oraz s u bow . Przejawem tej pierwszej jest kompetencja Prezesa Rady Mi-

nistrów do powo ywania i odwo ywania wojewody na wniosek ministra w a ci-

wego do spraw administracji publicznej. W ustawie ustrojowej uregulowano 

wymogi, które musi spe nia  osoba powo ana na stanowisko wojewody. Zgodnie 

z jej art. 6 ust. 2, na stanowisko wojewody mo e by  powo ana osoba, która:  

1) posiada obywatelstwo polskie, 2) posiada tytu  zawodowy magistra lub tytu  

równorz dny, 3) posiada 3-letni sta  pracy w zakresie kierowania zespo ami 

ludzkimi, 4) nie by a skazana prawomocnym wyrokiem s du za umy lne prze-

st pstwo cigane z oskar enia publicznego lub umy lne przest pstwo skarbowe, 

5) korzysta z pe ni praw publicznych, 6) cieszy si  nieposzlakowan  opini . 

Normuj c zale no  s u bow  wojewody wobec organów administracji cen-

tralnej, ustawodawca wskaza  podmioty tej administracji uprawnione do wp y-

wania na dzia alno  wojewody oraz – w bardzo ograniczonym zakresie – rodki 



120 Monika CHLIPA A 

tego oddzia ywania. Zgodnie z ustaw  organami tymi s : Prezes Rady Mini-

strów, minister w a ciwy do spraw administracji publicznej, w a ciwi ministro-

wie, centralne organy administracji rz dowej. Katalog ten obejmuje zatem 

wszystkie podmioty administracji centralnej. Obowi zuj ca ustawa ustrojowa, w 

przeciwie stwie do poprzedniej, wymienia tak e centralne organy administracji 

rz dowej. 

Uprawnienia ka dego z wymienionych organów s  zró nicowane ze wzgl -

du na stopie  zale no ci wojewody w stosunku do nich. Najszerszym zakresem 

rodków dysponuje Prezes Rady Ministrów. Organ ten: 

1)  kieruje dzia alno ci  wojewody, w szczególno ci: wydaje w tym zakresie 

wytyczne i polecenia, da przekazania sprawozda  z dzia alno ci wojewo-

dy, dokonuje okresowej oceny jego pracy. Formu a kierowania dzia alno ci  

wojewody przez Prezesa Rady Ministrów jest bardzo pojemna, ustawowe 

wyliczenie uprawnie , które si  na ni  sk adaj , ma charakter jedynie eg-

zemplifikacyjny. W literaturze przedmiotu podkre la si , e wytyczne i po-

lecenia Prezesa Rady Ministrów mog  dotyczy  wszystkich spraw obj tych 

zakresem dzia ania wojewody3; 

2)  sprawuje nadzór nad dzia alno ci  wojewody na podstawie kryterium zgod-

no ci jego dzia ania z polityk  Rady Ministrów.  

Ustawodawca przyznaje Prezesowi Rady Ministrów mo liwo  kierowania  

i nadzorowania dzia alno ci wojewody. Dualizm ten wyst powa  tak e w po-

przedniej ustawie ustrojowej i by  przedmiotem krytyki w doktrynie. Uwagi kry-

tyczne w tym zakresie zosta y zg oszone tak e w opinii do projektu ustawy.  

J. Jagielski wskaza , e „w rozwi zaniu dotycz cym relacji Prezes Rady Mini-

strów – wojewoda nale a oby poprzesta  na formule kierowania, a je eli ju  

chce si  wprowadzi  do tych relacji tak e formu  nadzoru jako agodniejsz  po-

sta  zale no ci, to niezb dne jest okre lenie obszaru oddzia ywania w postaci 

nadzoru (a nie kierownictwa) i przede wszystkim wskazania rodków prawnych 

w zakresie tego nadzoru”4. 

W odniesieniu do powy szych uprawnie  Prezesa Rady Ministrów ustawo-

dawca nie traktuje ich jako nale cych do wy cznej w a ciwo ci tego organu. 

Prezes Rady Ministrów mo e upowa ni  ministra w a ciwego do spraw admini-

stracji publicznej do wykonywania, w jego imieniu, przys uguj cych mu wobec 

wojewody uprawnie . Ustawa ogranicza zakres dopuszczalnej dekoncentracji 

wewn trznej, przyjmuj c, i  nie mo e ona obejmowa  powo ywania i odwo y-

wania wojewody oraz rozstrzygania sporów mi dzy wojewod  a cz onkiem Ra-

dy Ministrów lub centralnym organem administracji rz dowej. 

                                                 
3  Por. E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Cz  ogólna, Toru  2009, s. 330.  
4  Opinia prawna do projektu ustawy o wojewodzie i administracji rz dowej w województwie 

oraz do ustawy o zmianie niektórych ustaw w zwi zku ze zmianami w organizacji i podziale 

zada  administracji publicznej w województwie sporz dzona na zlecenie Biura Analiz Sejmo-

wych; http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk6.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=1072. 
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Spo ród wymienionych wy ej funkcji wojewody podporz dkowanie Preze-

sowi Rady Ministrów w najszerszym stopniu wyra a si  w funkcji przedstawi-

ciela Rady Ministrów w województwie. Ustawodawca wskazuje uprawnienia  

i obowi zki, które sk adaj  si  na t  rol  wojewody, jednak wyliczenie to nie ma 

charakteru enumeratywnego5. Mo na zauwa y , e obowi zuj ca ustawa ustro-

jowa wyra nie eksponuje t  funkcj  wojewody, bowiem jej rozdzia  2 jest zaty-

tu owany „Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów”. Nowymi regula-

cjami w tym zakresie s : art. 23 ust. 2 u.w.a.rz., zgodnie z którym wojewoda jest 

informowany o s u bowym pobycie cz onków Rady Ministrów w wojewódz-

twie, oraz art. 24 u.w.a.rz., który stanowi, e wojewoda reprezentuje w swoich 

wyst pieniach stanowisko zgodne z ustaleniami przyj tymi przez Rad  Ministrów. 

Organem naczelnym, który obok Prezesa Rady Ministrów zosta  wyposa o-

ny w kompetencje nadzorcze wzgl dem wojewody, jest minister w a ciwy do 

spraw administracji publicznej. Ustawodawca w sposób ogólny wskazuje, e or-

gan ten sprawuje nadzór nad dzia alno ci  wojewody na podstawie kryterium 

zgodno ci jego dzia ania z powszechnie obowi zuj cym prawem, a tak e pod 

wzgl dem rzetelno ci i gospodarno ci. Z brzmienia przepisu nale y wnioskowa , 

e zakres przedmiotowy nadzoru ministra obejmuje ca  dzia alno  wojewody. 

Uprawnienia poszczególnych ministrów wobec wojewody nie zosta y  

w ustawie ustrojowej uj te nawet w sposób ogólny. Ustawodawca pos u y  si  

                                                 
5  Zgodnie z art. 22 i 23 uw.a.rz. jako przedstawiciel Rady Ministrów w województwie wojewoda 

odpowiada za wykonywanie polityki Rady Ministrów w województwie, a w szczególno ci: 

1)  dostosowuje do miejscowych warunków cele polityki Rady Ministrów oraz, w zakresie i na za-

sadach okre lonych w odr bnych ustawach, koordynuje i kontroluje wykonanie wynikaj cych 

st d zada ; 

2)  zapewnia wspó dzia anie wszystkich organów administracji rz dowej i samorz dowej dzia aj -

cych w województwie i kieruje ich dzia alno ci  w zakresie zapobiegania zagro eniu ycia, 

zdrowia lub mienia oraz zagro eniom rodowiska, bezpiecze stwa pa stwa i utrzymania po-

rz dku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a tak e zapobiegania kl skom ywio owym  

i innym nadzwyczajnym zagro eniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków, na zasadach 

okre lonych w odr bnych ustawach; 

3)  dokonuje oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa, opracowuje plan 

operacyjny ochrony przed powodzi  oraz og asza i odwo uje pogotowie i alarm przeciwpowo-

dziowy; 

4)  wykonuje i koordynuje zadania w zakresie obronno ci i bezpiecze stwa pa stwa oraz zarz -

dzania kryzysowego, wynikaj ce z odr bnych ustaw; 

5)  przedstawia Radzie Ministrów, za po rednictwem ministra w a ciwego do spraw administracji 

publicznej, projekty dokumentów rz dowych w sprawach dotycz cych województwa; 

6)  wykonuje inne zadania okre lone w odr bnych ustawach oraz ustalone przez Rad  Ministrów  

i Prezesa Rady Ministrów; 

7)  reprezentuje Rad  Ministrów na uroczysto ciach pa stwowych i w czasie oficjalnych wizyt 

sk adanych w województwie przez przedstawicieli pa stw obcych;  

8)  wspó dzia a z w a ciwymi organami innych pa stw oraz mi dzynarodowych organizacji rz -

dowych i pozarz dowych, na zasadach okre lonych przez ministra w a ciwego do spraw zagra-

nicznych. 
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technik  odsy aj c , przyjmuj c, e w a ciwy minister wykonuje swoje upraw-

nienia wobec wojewody w zakresie i na zasadach okre lonych w odr bnych 

ustawach. Do wskazania zatem charakteru tych uprawnie  ministrów wobec wo-

jewody niezb dna jest analiza ustaw prawa materialnego. 

Wojewoda jest obowi zany do udzielania w a ciwemu ministrowi lub cen-

tralnemu organowi administracji rz dowej, w wyznaczonym terminie, danych 

przez niego informacji i wyja nie . W odniesieniu do tego obowi zku wojewody 

J. Jagielski w opinii do projektu ustawy trafnie wskaza  na konieczno  dopre-

cyzowania, jakie informacje i wyja nienia ma przedk ada  wojewoda. Ponadto, 

w opinii tego autora, „problematyczne wydaje si  zrównanie w zakresie mo li-

wo ci dania informacji i wyja nie  ministra oraz centralnego organu admini-

stracji rz dowej. O ile uprawnienia ministra mo na czy  z jego nadzorem nad 

wojewod , o tyle organ centralny wy czony jest zupe nie z tego uk adu nad-

zorczego”6. 

3.  Zadania i kompetencje wojewody w województwie 

Pozycj  wojewody w województwie wyznaczaj  przede wszystkim jego 

kompetencje jako organu rz dowej administracji zespolonej, którymi dysponuje 

wzgl dem organów administracji rz dowej w terenie (zespolonej i niezespolo-

nej), oraz uprawnienia posiadane wobec podmiotów wykonuj cych zadania  

z zakresu administracji rz dowej, w tym zw aszcza organów jednostek samorz -

du terytorialnego7. 

Obowi zuj ca ustawa ustrojowa potwierdza, e wojewoda jest podstawo-

wym organem administracji rz dowej w województwie, przyjmuj c, e do jego 

w a ciwo ci nale  wszystkie sprawy z zakresu administracji rz dowej w woje-

wództwie niezastrze one w odr bnych ustawach do w a ciwo ci innych orga-

nów tej administracji. J. Jagielski wskazuje, e „domniemanie w a ciwo ci wo-

jewody w sprawach administracji rz dowej winno rozci ga  si  równie  na t  

sfer  administracji rz dowej, któr  wykonuje w województwie administracja 

samorz dowa”8. 

                                                 
6  ród o: http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk6.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=1072. 
7  Zgodnie z art. 2 u.w.a.rz. zadania administracji rz dowej w województwie wykonuj : 1) woje-

woda; 2) organy rz dowej administracji zespolonej w województwie, w tym kierownicy zespo-

lonych s u b, inspekcji i stra y; 3) organy niezespolonej administracji rz dowej; 4) jednostki 

samorz du terytorialnego i ich zwi zki, je eli wykonywanie przez nie zada  administracji rz -

dowej wynika z odr bnych ustaw lub z zawartego porozumienia; 5) starosta, je eli wykonywa-

nie przez niego zada  administracji rz dowej wynika z odr bnych ustaw; 6) inne podmioty, je-

eli wykonywanie przez nie zada  administracji rz dowej wynika z odr bnych ustaw. 
8  ród o: http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk6.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=1072. 
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Na szczególny status tego organu, w porównaniu z innymi organami admini-

stracji rz dowej dzia aj cymi w terenie, sk ada si  przyznanie wojewodzie funk-

cji zwierzchnika administracji zespolonej w województwie. Zgodnie z art. 51 

u.w.a.rz., wojewoda jako zwierzchnik rz dowej administracji zespolonej w wo-

jewództwie: 1) kieruje ni  i koordynuje jej dzia alno , 2) kontroluje jej dzia al-

no , 3) zapewnia warunki skutecznego jej dzia ania, 4) ponosi odpowiedzial-

no  za rezultaty jej dzia ania. 

Ogólne okre lenie cz ci sk adowych zwierzchnictwa wojewody nie zosta o 

w przepisach ustawy ustrojowej uszczegó owione, poza regulacjami odnosz -

cymi si  do kontroli wojewody (nale y jednak pami ta , e kompetencje kontro-

lne nie zosta y przypisane wojewodzie z racji zwierzchnictwa wobec administra-

cji zespolonej, bowiem s  one wykonywane tak e w stosunku do innych orga-

nów – administracji niezespolonej i jednostek samorz du terytorialnego).  

Na podstawie obecnego kszta tu zespolenia mo na przyj , e pozycja wo-

jewody jako zwierzchnika administracji zespolonej ma charakter coraz bardziej 

symboliczny. Ustawodawca zrezygnowa  w omawianej ustawie z rozwini cia  

i „pog bienia” zasady zespolenia. Wprawdzie w uzasadnieniu do projektu 

omawianej ustawy przyj to, e w strukturze administracji rz dowej w woje-

wództwie ma dominowa  administracja zespolona, której zwierzchnikiem jest 

wojewoda, jednak przepisy ustawy ograniczaj  jego rol  w tym zakresie. 

W ramach zespolenia wymienia si  przede wszystkim zespolenie organiza-

cyjne, osobowe i kompetencyjne9. W poprzedniej ustawie ustrojowej stopie  ich 

wyst powania by  zró nicowany. Nie brakowa o uwag krytycznych dotycz cych 

niepe nego zespolenia organizacyjnego, ograniczenia zespolenia osobowego. 

Uchwalenie nowej ustawy, przy pozostawieniu zespolenia jako podstawy orga-

nizacji administracji rz dowej w województwie, mog o zosta  wykorzystane 

przez ustawodawc  do poprawienia poprzednich rozwi za . Analiza przepisów 

ustawy pozwala wnioskowa , e nadal koncepcja zespolenia wyst puje przede 

wszystkim w sferze deklaratywnej. 

W odniesieniu do zespolenia organizacyjnego obowi zuj ca ustawa nie 

wprowadza zmian, przyjmuj c, e organy rz dowej administracji zespolonej  

w województwie wykonuj  swoje zadania i kompetencje przy pomocy urz du wo-

jewódzkiego, chyba e odr bna ustawa stanowi inaczej (art. 53 ust. 1 u.w.a.rz). 

Oznacza to, e ustawodawca potwierdzi , i  zasad  jest zespolenie organizacyj-

ne, z mo liwo ci  wyst pienia licznych wyj tków, które w praktyce nie pozwa-

laj  przyj , e ten aspekt zespolenia rzeczywi cie wyst puje. Nadal zewn trz-

nym przejawem traktowania administracji zespolonej jako organizacyjnej ca o-

ci pozostaje statut urz du wojewódzkiego (art. 53 ust. 2 u.w.a.rz.). 

Wojewoda jest tak e uprawniony do zatwierdzania regulaminów organiza-

cyjnych aparatów pomocniczych kierowników zespolonych s u b, inspekcji  

                                                 
9  Por. m.in.: J. Dobkowski, Pozycja prawnoustrojowa s u b, inspekcji i stra y, Warszawa 2007. 
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i stra y, jednak nie stanowi  one cz ci regulaminu organizacyjnego urz du wo-

jewódzkiego. Ustawa nie okre la, jak nale y post pi  w przypadku niezatwier-

dzenia przez wojewod  regulaminów organizacyjnych aparatów pomocniczych 

kierowników zespolonych s u b, inspekcji i stra y. Na gruncie ustawy o admini-

stracji rz dowej, w województwie w takiej sytuacji kierownicy zespolonych 

s u b, inspekcji i stra y wojewódzkich mogli wyst pi  do w a ciwego ministra  

o wszcz cie przez niego sporu z wojewod . 

W stosunku do zespolenia osobowego ustawodawca zrezygnowa  z przyj cia 

ogólnego przepisu przyznaj cego wojewodzie kompetencj  do powo ywania  

i odwo ywania kierowników zespolonych s u b, inspekcji i stra y. Zgodnie z art. 

52 u.w.a.rz., tryb powo ywania i odwo ywania organów rz dowej administracji 

zespolonej w województwie okre laj  odr bne ustawy. W ustawach szczegól-

nych, dotycz cych poszczególnych kierowników zespolonych s u b, inspekcji  

i stra y, ujednolicono zasady ich powo ywania i odwo ywania10. Zgodnie z nimi, 

powo ywanie i odwo ywanie tych organów nast puje przez wojewod  za zgod  

w a ciwych organów naczelnych lub centralnych. 

Niew tpliwie ujednolicenie procedury powo ywania i odwo ywania kierow-

ników zespolonych s u b, inspekcji i stra y jest rozwi zaniem w a ciwym.  

W poprzednim stanie prawnym w tym obszarze mia o miejsce nieuzasadnione 

zró nicowanie. W odniesieniu do niektórych organów ich powo ywanie lub od-

wo ywanie nast powa o po zasi gni ciu opinii wojewody, w uzgodnieniu z wo-

jewod , przez wojewod  za zgod  w a ciwego organu. O ile zatem nie budzi 

w tpliwo ci przyj cie wspólnej regu y, o tyle jej tre  – tak, bowiem zmierza do 

os abienia zespolenia osobowego. Kompetencja wojewody do powo ywania  

i odwo ywania kierowników zespolonych s u b, inspekcji i stra y doznaje istot-

nego ograniczenia poprzez na o enie obowi zku uzyskania zgody w a ciwego 

organu na powo anie (odwo anie) okre lonej osoby. W pracach nad obowi zuj -

c  ustaw  ustrojow  przedstawiciel strony rz dowej potwierdzi , e pod poj -

ciem „zgody” nale y rozumie  akceptacj . Oznacza to, e wojewoda nie mo e 

powo a  i odwo a  kierownika wojewódzkiej s u by, inspekcji, stra y bez pozy-

tywnej woli organu nadrz dnego co do danego kandydata. Wynika z tego, e 

dwa organy musz  si  ze sob  zgodzi 11. 

Ustawodawca zrezygnowa  z zespolenia kompetencyjnego. Poprzednio 

przyjmowano, e kierownicy wojewódzkich zespolonych s u b, inspekcji i stra-

y co do zasady dzia aj  w imieniu wojewody, a w imieniu w asnym, je eli 

ustawy szczególne tak stanowi . Odst pienie od tej formu y zespolenia oznacza, 

                                                 
10  Por. przepisy zmieniaj ce zawarte w art. 65–77 ustawy o wojewodzie i administracji rz dowej 

w województwie. 
11  Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewn trznych oraz Komisji Sa-

morz du Terytorialnego i Polityki Regionalnej z 3 grudnia 2008 r. dotycz cego rz dowego pro-

jektu ustawy o wojewodzie i administracji rz dowej w województwie; http://orka.sejm.gov.pl/ 

Biuletyn.nsf/wgskrnr6/ASW-87 
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e kierownicy wojewódzkich s u b, inspekcji i stra y w zakresie ustawowo 

przekazanych im zada  zawsze dzia aj  w imieniu w asnym, a nie w imieniu 

wojewody. Potwierdzeniem tego jest tak e przyj cie, e kierownicy wojewódz-

kich s u b, inspekcji i stra y s  – tak jak wojewoda – organami rz dowej admi-

nistracji zespolonej w województwie (art. 2 pkt 2 u.w.a.rz.). 

Wojewoda posiada tak e okre lone kompetencje wzgl dem organów admi-

nistracji niezespolonej. Maj  one jednak charakter ograniczony, bowiem coraz 

bardziej w funkcjonowaniu administracji niezespolonej widoczne jest jej „unie-

zale nianie” od wojewody jako podstawowego organu administracji rz dowej  

w terenie. Obowi zuj ca ustawa w kwestii powo ywania i odwo ywania orga-

nów administracji niezespolonej w ca o ci odsy a do ustaw odr bnych (art. 56 

ust. 2 u.w.a.rz.). Zatem ewentualny udzia  wojewody w tej procedurze zale y 

wy cznie od regulacji ustaw szczególnych. W poprzednim stanie prawnym co 

do zasady funkcjonowa o rozwi zanie analogiczne, z t  ró nic , e w ustawie 

ustrojowej przyj to regu , i  powo ywanie i odwo ywanie organów administra-

cji niezespolonej nast puje na wniosek w a ciwego miejscowo wojewody albo 

po uzyskaniu uprzednio jego zgody, chyba e ustawa stanowi inaczej. Takie 

rozwi zanie wskazywa o, e udzia  wojewody w powo ywaniu (odwo ywaniu) 

organów administracji niezespolonej jest zasad , a wszelkie odmienno ci nale y 

interpretowa  jako wyj tki od przyj tej regu y. 

Poza dopuszczalnym udzia em wojewody w procesie powo ywania i odwo-

ywania organów administracji niezesplonej mo na wskaza  jeszcze dwa obsza-

ry oddzia ywania wojewody na t  cz  administracji rz dowej w terenie.  

Organy administracji niezespolonej s  zobowi zane do: 

1)  uzgadniania z wojewod  projektów aktów prawa miejscowego stanowionych 

na podstawie upowa nie  zawartych w ustawach szczególnych, 

2)  sk adania wojewodzie rocznych informacji o swojej dzia alno ci w woje-

wództwie, do ko ca lutego ka dego roku. W obowi zuj cej ustawie ustro-

jowej wskazano termin do którego informacja o dzia alno ci danego organu 

musi zosta  z o ona. W przypadku, gdy obszar dzia alno ci organu admini-

stracji niezespolonej przekracza obszar jednego województwa, informacj  

sk ada si  wszystkim w a ciwym wojewodom. 

Obowi zuj ca ustawa ustrojowa w sposób szczególny traktuje funkcj  kon-

troln  wojewody, o czym wiadczy rozdzia  3 zatytu owany „Kontrola prowa-

dzona przez wojewod ”. Zakres kontroli wojewody jest zró nicowany pod 

wzgl dem podmiotowym i przedmiotowym. Zgodnie z ustaw , kontrola wyko-

nywana przez wojewod  obejmuje: 

1)  organy rz dowej administracji zespolonej w województwie w zakresie zada  

wynikaj cych z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie 

upowa nie  w nich zawartych, ustale  Rady Ministrów oraz wytycznych  

i polece  Prezesa Rady Ministrów; 
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2)  organy samorz du terytorialnego i inne podmioty w stosunku do zada  z za-

kresu administracji rz dowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy 

lub porozumienia z organami administracji rz dowej; 

3)  organy niezespolonej administracji rz dowej dzia aj ce w województwie. 

Podj cie kontroli wzgl dem tych organów podlega ustawowym ogranicze-

niom. Jest dopuszczalne w szczególnie uzasadnionych przypadkach, a przed- 

miotem kontroli mo e by  sposób wykonywania przez organy administracji 

niezespolonej zada  wynikaj cych z ustaw i innych aktów prawnych wyda-

nych na podstawie upowa nie  w nich zawartych.  

Bior c pod uwag  kryterium przedmiotowe, z najszersz  kontrol  wojewody 

mamy do czynienia w stosunku do organów administracji zespolonej, co jest 

konsekwencj  zasady zespolenia i zwierzchnictwa w organizacji tej administra-

cji. W odniesieniu do tych organów wojewoda mo e podj  ka dy – prawnie 

uregulowany – rodzaj kontroli. Zgodnie z art. 30 ust. 1 u.w.a.rz., kontrola mo e 

by  prowadzona jako: 1) kompleksowa, która obejmuje ca  dzia alno  pod-

miotu kontrolowanego; 2) problemowa, obejmuj ca wybrane zagadnienia z dzia-

alno ci podmiotu kontrolowanego; 3) sprawdzaj ca, która wi e si  ze spraw-

dzeniem sposobu wykorzystania uwag i wykonania wniosków z wcze niejszych 

kontroli; 4) dora na, polegaj ca na zbadaniu zagadnie  wskazanych przez za-

rz dzaj cego kontrol ; 5) koordynowana, dotycz ca tych samych zagadnie   

w kilku podmiotach kontrolowanych. 

Natomiast w stosunku do organów, które nie pozostaj  wobec wojewody  

w uk adzie podporz dkowania – organów samorz du terytorialnego i admini-

stracji niezespolonej – wy czona jest mo liwo  przeprowadzenia kontroli 

kompleksowej. 

Wojewoda, jako najwa niejszy organ administracji rz dowej w terenie, zo-

sta  wyposa ony tak e w uprawnienia o charakterze szczególnym. Nale y do 

nich wydawanie polece , które s  wi ce dla wszystkich organów administracji 

rz dowej dzia aj cych w województwie (czyli zespolonych i niezespolonych),  

a w sytuacjach nadzwyczajnych – tak e dla organów samorz du terytorialnego. 

O wydanych poleceniach wojewoda niezw ocznie informuje w a ciwego ministra. 

Innym szczególnym uprawnieniem wojewody – o szerokim zakresie przed-

miotowym i podmiotowym – jest przyznane mu prawo wgl du w tok ka dej 

sprawy prowadzonej w województwie przez organy administracji rz dowej,  

a tak e przez organy samorz du terytorialnego, w zakresie zada  przej tych na 

podstawie porozumienia lub zada  zleconych. Realizacja tego uprawnienia nie 

mo e narusza  przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych tajemnic 

prawnie chronionych (art. 26 ust. 2 u. w. a. rz.). 
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4.  Wojewoda jako organ nadzoru nad dzia alno ci  samorz du 

terytorialnego 

Omawiaj c pozycj  ustrojow  wojewody w systemie administracji publicz-

nej, nale y jeszcze zwróci  uwag  na jego konstytucyjn  rol  organu nadzoru 

nad dzia alno ci  samorz du terytorialnego. Zgodnie z konstytucj , nadzór jest 

wykonywany wy cznie pod wzgl dem kryterium legalno ci. Jest to szczególna 

kompetencja wojewody, bowiem dzia aj c jako organ nadzoru, pozostaje poza 

kontrol  organów administracji centralnej. Akty nadzoru wydawane przez wo-

jewod  podlegaj  weryfikacji jedynie w toku kontroli wykonywanej przez s dy 

administracyjne.  

Zakres przedmiotowy nadzoru wojewody wobec jednostek samorz du tery-

torialnego jest szeroki i obejmuje ca  dzia alno  tych podmiotów zwi zan   

z realizacj  zada  publicznych zarówno w asnych, jak i zleconych (w tym tzw. 

zada  powierzonych). Poprzednio obowi zuj ca ustawa ustrojowa zawiera a 

szczególne regulacje dotycz ce nadzoru wojewody wobec wykonywanych przez 

organy samorz dowe zada  z zakresu administracji rz dowej realizowanych na 

podstawie porozumienia z organami administracji rz dowej. Ustawodawca okre-

la  jako kryteria tego nadzoru legalno , gospodarno  i rzetelno , co prowa-

dzi o do sprzeczno ci z regulacjami konstytucyjnymi. W sposób odmienny ni   

w ustawach samorz dowych okre la  tak e rodki nadzoru. Wojewoda móg   

w tym obszarze dzia alno ci nadzorczej wyda  w asny akt, zast puj cy uchwa  

organu stanowi cego danej jednostki samorz dowej12. 

W obecnym stanie prawnym w ustawie ustrojowej brak jest regulacji odno-

sz cych si  do nadzoru wojewody, zwi zanych z wykonywaniem przez samo-

rz d terytorialny zada  z zakresu administracji rz dowej. Ustawa zawiera wy-

cznie przepisy dotycz ce kontroli wojewody w odniesieniu do tego rodzaju 

zada . W zwi zku z tym mo na przyj , e niezale nie od przedmiotu nadzoru 

(zadania w asne czy zadania powierzone) wojewoda dysponuje rodkami nadzo-

ru okre lonymi w ustawach samorz dowych. Oznacza to, e podj cie przez or-

gan samorz dowy uchwa y, której przedmiotem jest realizacja zada  przej tych 

na podstawie porozumienia z organami administracji rz dowej, uprawnia woje-

wod  do skorzystania z takich rodków nadzoru, jak stwierdzenie niewa no ci 

uchwa y albo stwierdzenie jej wydania z naruszeniem prawa, w zale no ci od 

stopnia naruszenia prawa.  

                                                 
12  Szerzej na ten temat: P. Chmielnicki [w:] Komentarz do ustawy…, s. 241–246. 
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5.  Podsumowanie  

Na podstawie przeprowadzonej analizy mo na sformu owa  klika ogólnych 

wniosków charakteryzuj cych pozycj  ustrojow  wojewody w systemie admini-

stracji publicznej. Wojewoda jest najwa niejszym organem administracji rz do-

wej w województwie, o czym wiadczy m.in. funkcja przedstawiciela Rady Mi-

nistrów w województwie, domniemanie kompetencji z zakresu administracji 

rz dowej na rzecz tego organu, rola zwierzchnika administracji zespolonej. 

Liczne funkcje przypisane wojewodzie wskazuj  na jego szczególn  pozycj  ja-

ko organu, wokó  którego ma si  koncentrowa  realizacja zada  terenowej ad-

ministracji rz dowej i który w tym zakresie powinien posiada  uprawnienia kon-

trolne. Mo na przyj , e z punktu widzenia funkcjonowania administracji rz -

dowej w terenie w a nie koordynacyjne i kontrolne kompetencje wojewody s  

najistotniejsze. W ustawie ustrojowej ma miejsce rozbudowanie uprawnie  kon-

trolnych wojewody. Natomiast w odniesieniu do jego uprawnie  jako koordyna-

tora dzia a  podejmowanych przez organy administracji rz dowej – przede wszyst-

kim organy administracji zespolonej – ustawodawca ogranicza si  jedynie do ogól-

nej formu y, i  wojewoda kieruje i koordynuje dzia alno ci  tej administracji.  

Podsumowuj c, nale y pozytywnie oceni  za o enia przeprowadzonej  

w 1998 r. reformy administracji publicznej w zakresie, w jakim odnosi a si  do 

ukszta towania pozycji wojewody, wprowadzenia administracji zespolonej i nie-

zespolonej. Dokonuj c kolejnych nowelizacji, ustawodawca pozostaje przy za-

sadniczych, przyj tych wówczas koncepcjach. Inn  kwesti  jest to, e nie znala-

z y one pe nego odzwierciedlenia w przepisach prawa. 

 


