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Europejska Karta Samorządu Lokalnego (Pierwotna nazwa – Europejska Karta 

Samorządu Terytorialnego) została ustanowiona 15 października 1985 roku, w 

Strasburgu, przez państwa członkowskie Rady Europy. W Polsce, Europejska Karta 

Samorządu Lokalnego (dalej EKSL) została uznana w CAŁOŚCI, przyjęta i 

ratyfikowana w 1993 r. (Dz. U. z dnia 25 listopada 1994 r.). 

Art. 15. EKSL mówi o decentralizacji władzy  
1. Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy 

publicznej.  

2. Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający więzi społeczne, 
gospodarcze lub kulturowe i zapewniający jednostkom terytorialnym zdolność 
wykonywania zadań publicznych określa ustawa.  

 
Art. 3. EKSL określa koncepcję samorządu terytorialnego  

1. Samorząd terytorialny oznacza prawo i zdolność społeczności lokalnych, w 
granicach określonych prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą 
częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w INTERESIE 
ICH MIESZKAŃCÓW.  

 
Czy „Europejska Karta Samorządu Lokalnego” została należycie wprowadzona 

w obieg prawa krajowego? Chodzi o Konstytucję RP, Ustawę o samorządzie 

gminnym i o Statut m.st. Warszawy. 

 
KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

Art. 16. Konstytucji RP  
Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy 
prawa wspólnotę samorządową.  

1. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. 
Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd 
wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.  

 
 

USTAWA O SAMORZĄDZIE GMINNYM 
(Dz.U. 2013 poz. 594) 

 
Art. 2. Ustawy o samorządzie gminnym  

1. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną 
odpowiedzialność.  

2. Gmina posiada osobowość prawną.  

3. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej  
 

 
 



STATUT m. st. WARSZAWY 
Warszawa 2008 

 
§ 3. Statutu m.st. Warszawy  

• Miasto wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną 
odpowiedzialność, poprzez swoje organy i poprzez organy dzielnic.  

• Podział zadań na zadania wykonywane przez organy Miasta i na zadania 
wykonywane przez organy dzielnic oraz relacje między organami Miasta a 
organami dzielnic regulują ustawy, Statut oraz inne uchwały Rady Miasta.  

 
UWAGA 1. 

We wszystkich trzech dokumentach: 

• Konstytucji RP,  

• Ustawie o Samorządzie Gminnym  

• Statucie m.st. Warszawy, 

zabrakło fragmentu EKSL: „ … i w INTERESIE MIESZKAŃCÓW”. 

Czy pominiecie tak ważnego fragmenty EKSL ( … i w INTERESIE 

MIESZKAŃCÓW”) jest zgodne a art. 91 Konstytucji RP?  

Czy Konstytucja jest spójna  (chodzi o art. 16 i 91)? 

Art. 91 Konstytucji RP 

1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest 
bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od 
wydania ustawy.  

2. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w 
ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić 
z umową.  

3. Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy 

konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest 

stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z 

ustawami. 

Czy brak tego fragmentu tekstu EKSL „ … i w INTERESIE MIESZKAŃCÓW” 

oznacza, że decyzje mogą być podejmowane bez liczenia się z interesem 

mieszkańców (społeczeństwa)? 

 


