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Historyczne tradycje powiatów
Powiaty, podobnie jak urz?d starosty powsta?y pod koniec XIII w. Pocz?tkowo by?y okr?gami
podlegaj?cymi s?dom ziemskim, z czasem jednak sta?y si? podstawow? jednostk? podzia?u
administracyjnego. W Wielkim Ksi?stwie Litewskim od 1566 r. by? najmniejsz? jednostk? administracyjn?.
W XVII w. powiaty uzyska?y pe?n? hierarchi? urz?du ziemskiego.
W okresie rozbiorów w zale?no?ci od panuj?cego wprowadzono ró?ne rozwi?zania zbli?one do pa?stw
zaborczych. Powiaty jednak nadal funkcjonowa?y jako ró?ny szczebel w?adzy, oczywi?cie o ograniczonych
kompetencjach politycznych i pod kontrol? np. landratów lub gubernatorów.
W czasie istnienia Ksi?stwa Warszawskiego (1807 – 1815) kraj by? podzielony na : departamenty, powiaty
oraz gminy wiejskie i miejskie.
Na czele departamentu sta? prefekt, na czele powiatu podprefekt pochodz?cy z nominacji królewskiej. Przy
podprefekcie funkcjonowa?y organy kolegialne w postaci rad powiatowych. Cz?onków tego cia?a (radców)
powo?ywa? król z listy kandydatów zg?aszanych przez sejmiki.
W czasie istnienia Królestwa Polskiego (od 1815 r.) utrzymano podzia? na powiaty, jednak g?ównie dla
potrzeb wyborczych i s?downiczych. ??czono powiaty (od 1 do 3) tworz?c z nich obwody, now? zupe?nie
nie znan? w Polsce jednostk? administracyjn?. Jednak dosy? szybko (w 1842) przywrócono powiaty, które
nast?pnie podzielono na okr?gi (s?dowe).
W okresie powstania styczniowego istnia?o w Królestwie 39 powiatów. W kilka lat po powstaniu
zwi?kszono ich liczb? do 85. Podzia? ustalony pod koniec XIX w. przetrwa? z niewielkimi zmianami, a? do
wybuchu I wojny ?wiatowej. W tym samym czasie funkcjonowa?y tak?e powiaty w zaborze pruskim i
austriackim, a na ich czele sta? odpowiednio – landrat i marsza?ek lub prezes powiatu.
Po odzyskaniu przez Polsk? niepodleg?o?ci jesieni? 1918 r. starano si? uporz?dkowa? i ujednolici? podzia?
administracyjny kraju. Konstytucja z 1921 r. ustanowi?a podzia? kraju na województwa, powiaty, gminy
miejskie i wiejskie, potwierdza?o to nast?pnie rozporz?dzenie Prezydenta z 1928 r., i konstytucja RP z 1935
r.
Zgodnie ze stanem 1 kwietnia 1939 r. w Polsce by?o 264 powiaty.
Przed wojn? miasta licz?ce ponad 75 tys. mieszka?ców stanowi?y odr?bny powiat miejski (na czele sta?
starosta grodzki). W ka?dym powiecie istnia?y obok starosty w?adze powiatowe kolegialne : sejmiki i
wydzia?y powiatowe. Sejmiki powiatowe, podobnie jak wydzia?y powiatowe posiada?y tylko funkcje
doradcze.
Niektóre miasta ?rednie, niekiedy wi?ksze od stolic wojewódzkich (np. Bydgoszcz, Radom) by?y jedynie
siedzibami powiatów. Zdarza?o si?, ?e stolicami powiatów by?y zupe?nie ma?e miasteczka. Reformy
podejmowane w tym wzgl?dzie w okresie II RP mia?y g?ównie na celu stworzenie nowych rozwi?za? i
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zatarcie ?ladów dzia?a? zaborców.
W latach 20 – tych ??cznie województwa by?y podzielone na 281 powiatów. Miasta licz?ce ponad 25 ty?.
mieszka?ców stanowi?y samodzielne powiaty miejskie. W dawnym zaborze pruskim i rosyjskim organami
samorz?du by?y sejmiki powiatowe
W latach 30-tych znormalizowano sie? powiatów, g?ównie poprzez likwidacj? najmniejszych (przede
wszystkim w b. zaborze pruskim). l kwietnia 1939 r. w II Rzeczypospolitej by?o: 264 powiaty, w tym 23
grodzkie (miejskie),
W 1944 r. dekret PKWN uchyli? niemiecki podzia? administracyjny podzia? ziem polskich, starano si?
powróci? do podzia?u przedwojennego. Powiaty funkcjonowa?y do roku 1975, kiedy to zosta?y
zlikwidowane (by?o ich 390). Od tego momentu istnia? dwustopniowy podzia? administracji.
Zmniejszono samorz?dno??, a w 1950 j? praktycznie zlikwidowano.
Mimo to funkcjonowa?y powiatowe rady narodowe, które sprawowa?y w?adz? poprzez swoje prezydia. W
latach 70 – tych zniesiono prezydia rad, a wprowadzono funkcje naczelników powiatów, pó?niej
Przewodnicz?cych Powiatowych Rad Narodowych.
W Polsce do 31 maja 1975 r. powiat by? podstawow? jednostk? terytorialnego podzia?u kraju, wchodz?c? w
sk?ad województwa, obejmuj?c? gromady (gminy), osiedla i mniejsze miasta. Wraz z likwidacj? powiatów
pozosta? dwuszczeblowy podzia? administracyjny. Reforma, która przywróci?a po?redni szczebel
administracji jakim jest powiat zosta?a wprowadzona w 1999r.
Tu? po wprowadzeniu reformy funkcjonowa?o w Polsce 308 powiatów ziemskich i 65 grodzkich (373).
Zgodnie ze stanem na dzie? 1 stycznia 2004 r. obecnie w Polsce jest 379 powiatów (z których sze??
powsta?o w 2001 i 2002r., m.in. wschowski).
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