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Szanowni Państwo, 

 

Powiat w samorządzie terytorialnym od zawsze stanowił bardzo istotny i kluczowy element 

struktur demokratycznego państwa prawnego. Szczebel powiatowy naturalnie dedykowany jest 

odwracaniu zagrożeń, które mogą wystąpić w państwie i jest powiązany z zadaniami publicznymi, 

których z oczywistych względów nie dałoby się wykonać na poziomie gminnym.  

Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego wpisał się już na stałe – nie tylko i wyłącznie 

w mapę administracyjną naszego kraju, ale także w świadomość obywateli. Ostatnie wydarzenia 

związane z okresem pandemii pokazały jak ogromne znaczenie mają struktury powiatowe – w tym 

przypadku szpitale – dla zachowania bezpieczeństwa i zdrowia obywateli. Kluczowe znaczenie 

powiatów w naszym państwie ujawniły już wcześniej – i także w przyszłości będą ujawniać – skutki 

związane z postępującymi zmianami klimatycznymi, jak na przykład brak dostępu do prądu czy 

bieżącej wody związane z wichurami lub powodziami. Bezpieczeństwo obywateli i całych 

społeczności lokalnych to wymiar związany z wartościami konstytucyjnymi, który realizowany jest 

właśnie na obszarze powiatu przez odpowiednio wyspecjalizowane do tego jednostki we 

współdziałaniu z organami administracji publicznej.  
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Coroczne spotkania Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich mają więc 

strategiczne wręcz znaczenie. To tutaj zapadają istotne decyzje związane z kierunkami rozwoju 

powiatów w Polsce, a tym samym ustala się także podstawowe priorytety związane z polityką 

administracyjną kraju w tym przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa obywateli.  

W imieniu własnym, Pana dr hab. Mariusza Szyrskiego oraz Katedry Prawa 

Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie życzę Państwu owocnych obrad oraz wszelkiej 

pomyślności.  

 
 

Łączę wyrazy szacunku, 

Prof. dr hab. Irena Lipowicz 


