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Tradycje i przyszłość
samorządu terytorialnego w świetle nauki
prawa administracyjnego
1. Co pozostało właściwie z pierwotnych znaczeń instytucji samorządu terytorialnego? Czy w kompletnie odmiennym świecie pełnym techniki, integrujących
się państw i kontynentów (choć czasem „dryfujących” wśród globalizacji) XIX-wieczna konstrukcja wspólnoty terytorialnej wyposażonej w osobowość prawną
i majątek nie stała się anachronizmem? Czy ciekawa skądinąd konstrukcja podwójnej legitymacji demokratycznej wzmacniającej pozycję wybieranej demokratycznie rady, burmistrza czy prezydenta jest jeszcze aktualna? Należy spróbować odpowiedzieć na podobne pytania, w nowy sposób patrząc na znane i uznane instytucje
prawne i ustrojowe, tak jak to czyni Jan Boć1, analizując „pięć podstawowych problemów samorządu terytorialnego”. Można to zrobić, ukazując ich definicje i funkcje, stawiając pytania – czy podstawowe założenia tych instytucji nie przeżyły się?
Ale też można przecież postąpić inaczej; tylko mała część dawnego dorobku naukowego jest w istocie nadal wykorzystywana. Rzadko cytowane są bezpośrednio
źródła, częściej pośrednio opracowania. W ten sposób tracimy z oczu idee, które
dziś byłyby może bardziej aktualne, lecz nie zostały upowszechnione, nie weszły
do kanonu nauki prawa administracyjnego w taki sposób jak prace T. Bigo czy
J. Panejki, tracimy myśli i konstrukcje teoretyczne występujące już tylko w pracach
prawno-historycznych lub jako „cytaty wstępne”.
2. Aleksander Kroński2 pisał na przykład o „podporządkowaniu biurokracji
gminnej żywiołowi obywatelskiemu”. Taki sposób organizacji samorządu terytorialnego w miastach miał dobrze odpowiadać charakterowi narodowemu i wy1 J. Boć, Pięć podstawowych problemów samorządu terytorialnego, [w:] A. Błaś (red.), Studia
nad samorządem terytorialnym, Wrocław 2002, s. 37 i n.
2 A. Kroński, Krytyka projektowanego ustroju władz komunalnych miejskich, GAiPP 1924,
nr 25, s. 505, 506 i n.; idem, Teoria samorządu terytorialnego, Warszawa 1932, s. 12 i n.
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mogom skuteczności. Ze względu na te cechy pozytywnie oceniał autor model
badeński (południowoniemiecki) w ustroju samorządu. Odpowiadał on według
niego „dążeniu ludności miejskiej do samodzielnego zarządzania swojemi sprawami lokalnemi, a z drugiej strony podporządkowuje magistrat radzie miejskiej
w sposób dyskretny, uniemożliwiający jakiekolwiek tarcia między temi organami”.
Model badeński stał się podstawą – na podstawie dekretu lutowego Naczelnika
Państwa z 4 lutego 1919 r.3 – pierwszego ustroju samorządu miast II Rzeczypospolitej. Można byłoby sądzić, że po 1918 r. rozciągnie się na resztę kraju raczej stary ustrój pruski samorządu miast panujący w Wielkopolsce, tymczasem wybrano
ustrój badeński, tylko czasowo wprowadzony w Polsce „kongresowej” przez władze
pruskie w okresie I wojny światowej. Jednakże – jak pisał Kroński: „Komisja uznała, że stosunek sił społecznych miast polskich nie odbiega od obecnego stosunku
sił w miastach południowo-niemieckich. Takie samo dążenie do samodzielnego
załatwiania spraw lokalnych, jakie widzimy w Niemczech, istnieje i u nas”. Taka
sama dążność do dominacji „żywiołu obywatelskiego” była diagnozowana przez
Komisję. Taka diagnoza odzwierciedlała wysokie poczucie wartości i ocenę polskiej samoorganizacji. Samorząd badeński – w swym kształcie z roku 1906, 1910
– należał bowiem do najwyżej rozwiniętych w ówczesnej Europie, Polska podnosiła się dopiero z gruzów I wojny światowej jako odrodzone państwo.
Kroński podnosił już wcześniej, że samorząd Wielkopolski wyróżniał się aktywnością na tle całego samorządu pruskiego. O ile tam rady były raczej „biernymi
adoratorami” magistratu, o tyle w Wielkim Księstwie Poznańskim i na Pomorzu
brały czynny udział w życiu samorządowym, walcząc o każdy szczegół mogący
mieć znaczenie dla zachowania „ducha i materialnego dobrobytu” polskiego.
Ten nowoczesny na owe czasy model dawał jednak ograniczoną samodzielność samorządom miast. Na mocy dekretu lutowego zatwierdzenia władz nadzorczych wymagały uchwały dotyczące nabywania i zbywania nieruchomości, obciążanie majątku gminnego, zaciąganie pożyczek, budżetu rocznego, podatków i opłat
gminnych, plan zabudowania gminy i plan regulacyjny. Ustrój badeński przewidywał magistrat, a więc burmistrza (prezydent) zastępców i ławników – co można
porównać przy wszystkich różnicach do istniejącego po 1990 r. zarządu gminy4.
3. Czy obecnie te historyczne rozważania Krońskiego mogą wywołać aktualne refleksje? Przecież w naszych oczach na przykład sam fakt zatwierdzania tak
istotnych uchwał przez organy nadzoru niemal niweczy samorządowy charakter
ówczesnych gmin, a całość wydaje się anachroniczna.
3

Dekret Naczelnika Państwa z 4 II 1919 r. o samorządzie miejskim, Dz. P.P.P. Nr 13, poz. 40.
A. Tarnowska, Ustrój samorządu miejskiego w Rzeczypospolitej – od regulacji zaborczych
do unifikacji, [w:] S. Wróbel (red.), Samorząd miejski. Zadania, instytucje, formy, Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań–Chorzów 2008, s. 45–46. Autorka zwraca uwagę
na pewną idealizację Krońskiego, ze względu na cenzus majątkowy Polacy mieli bowiem po 1853 r.
początkowo mało mandatów.
4
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A jednak – gdy w warunkach kryzysu czytamy o skandynawskich czy niemieckich gminach, które zainwestowały w niepewne amerykańskie derywaty czy akcje
islandzkich banków, to chociaż polskie gminy nie uległy temu trendowi, a obligacje komunalne wydają się bezpieczne, należy zastanowić się, czy dotychczasowe
normatywne ograniczenia zadłużania się gmin, które zastąpiły zatwierdzenie władzy nadzorczej nie wymagają umocnienia? W ostatnim Wielkim Kryzysie to przecież właśnie bankructwo gmin nieostrożnych finansowo lub przeciążonych opieką społeczną otworzyło drzwi zdezawuowaniu samorządu i demokracji lokalnej
w latach 30. XX w. Jak możemy zachować ów „żywioł obywatelski” i jego wpływ
na sprawy samorządu?
Wydaje się, że konieczna jest debata nad unowocześnieniem instrumentów
normatywnych i nadzorczych, zapobiegających spekulacyjnym lub ryzykownym
decyzjom dotyczącym majątku gminy i jej zadłużenia5, jeśli samorząd ma nadal
umacniać także „materialny dobrobyt”. Chroniczne niedofinansowanie samorządów „chroniło” nas dotychczas przed problemami spekulacyjnymi6, ale doświadczenia (również gorzkie) gmin zachodniej Europy (nie tylko Unii Europejskiej)
i USA powinny stać się pilnie przedmiotem refleksji naukowej, w tym – prac
doktorskich, aby raczej uprzedzić niebezpieczeństwo ciężkiego kryzysu gminy
niż potem stosować środki ratunkowe. Powstaje pytanie, jak przywrócić niezwykłą aktywność obywatelską wobec samorządu, którą opisywał autor, a która była
świetnym instrumentem kontroli.
Należy zwrócić uwagę, że we wszystkich debatach powracających okresowo
od lat 30. powracają w istocie te same dylematy. Są one oczywiście inaczej zabarwione historycznie i ideowo, ale w swoim rdzeniu zbliżone. Do takich „wiecznych”
dylematów należy pytanie o prymat rady czy też organu wykonawczego – czy był
to prezydent miasta, czy też magistrat jak w latach 20. Debata ta trwa we współczesnej literaturze nadal, w ostatnich latach jej nieodłącznym elementem były argumenty dotyczące skuteczności zarządzania z „nowego zarządzania publicznego”,
ożywiła się także przed i po przyjęciu systemu bezpośredniego wyboru burmistrza
i prezydenta, a co za tym idzie wzmocnieniu bezpośredniej legitymacji demokratycznej wójta, burmistrza, prezydenta. Choć rada nie jest zwykle raczej „biernym
adoratorem”, to utraciła jednak część swojego znaczenia.
4. Argumenty także powtarzają się, dlatego sięgnięcie po dawną literaturę
działa odświeżająco i daje materiał do dodatkowej refleksji. Widzimy przy tym,
jak stare były próby używania zarówno ustroju samorządu, jak i podziału terytorialnego do gry politycznej7. Wyraźne stają się dylematy nadużycia nadzoru, skoro
za symboliczne i polityczne działania rady miasta potrafiono dokonać jej rozwią5 M. Karpiuk, Samorząd terytorialny a państwo. Prawne instrumenty nadzoru nad samorządem
gminnym, Lublin 2008.
6 S. Wykrętowicz (red.), Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, Poznań 2008, s. 65–70.
7 A. Rak, Samorząd miejski w Polsce w latach 1918–1933, [w:] S. Wróbel (red.), op. cit.
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zania8. Po takiej lekturze zdajemy sobie także lepiej sprawę z tego, jak częsty był
zarząd komisaryczny nad samorządem. Skłonni często do myślenia w kategoriach
„dawnych dobrych czasów” możemy z jednej strony docenić ogromny wysiłek
stworzenia nowoczesnego samorządu terytorialnego II RP, z drugiej zaś widzimy autentyczny społeczny opór ówczesnych organizacji samorządu przed ujednoliceniem ustroju samorządu. Nie można dostrzegać w tym tylko absurdalnego
przywiązania do ustroju nadawanego kiedyś przez państwa zaborcze. Panowało
pragnienie zatrzymania tylko tych jego elementów, które uznano za dostosowane do warunków miejscowych. Jeżeli prześledzić debaty nad ustrojem samorządu przed ustawą scaleniową w 1933 r., w czasach gdy pomiędzy województwami
wschodnimi a zachodnimi panowały duże napięcia polityczne możemy oczywiście
dostrzec w tej debacie ton wyższości „cywilizacyjnej” województw zachodnich,
ale jednocześnie widzimy dużą racjonalność argumentacji. Ironia losu chciała,
że najbardziej ostra dyskusja dotyczyła właściwie dwóch modeli samorządu niemieckiego i wyższości jednego z nich.
5. Bardzo współcześnie brzmią niektóre rozważania Antoniego Wereszczyńskiego9. Jak wskazuje Wereszczyński: „Udział społeczeństwa w załatwianiu spraw
państwowych wnosi do ich traktowania gruntowną znajomość czy to miejscowych
stosunków, czy potrzeb poszczególnych klas ludności i zawodów, której urzędnik
nawet najbardziej wykształcony w swoim zawodzie nie może... sobie przyswoić”.
Z drugiej strony – wskazuje autor – ten udział społeczeństwa w rządzeniu jest zarazem „pierwszorzędną szkołą wychowawczą” wyrabiającą zrozumienie spraw państwowych. Szczególnie, podnosi Wereszczyński, że udział ten wykształca w społeczeństwie „trzeźwy, na poznaniu biegu spraw oparty, pogląd na interesy państwa,
i społeczeństwa”, że jest korzystny i dla państwa, i dla społeczeństwa10. Są to uwagi niezwykle aktualne, mogące także spokojnie dziś zilustrować obecną w Unii
Europejskiej ideę partnerstwa obywatelskiego. Autor nazywa zresztą panującą
demokratyczną formę państwa w Europie lat 20. „państwem społecznym”11, precyzyjnie definiując przez Wielki Kryzys Gospodarczy przyczyny sukcesu prądów
totalitarnych. Pisząc o obywatelach zaangażowanych w samorząd, Wereszczyński
wyraża pogląd, że muszą oni „mieć dla ich skutecznego załatwienia oparcie o powagę państwa i poparcie władzy państwowej dla zabezpieczania posłuszeństwa
wydanym przez nich zarządzeniom”12. Dla wielu współczesnych samorządów owe
8 Dotyczyło to Torunia J. Serczyk, Wspomnienie o Toruniu z czasów II RP, Toruń 1994,
s. 42–43, por. A. Tarnowska, op. cit., s. 53.
9 A. Wereszczyński, Wiadomości o Polsce współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem stosunków politycznych, gospodarczych i społecznych, cz. 1: Ustrój i administracja państwa polskiego, wyd.
IV, Lwów 1935.
10 Ibidem, s. 200– 201.
11 A. Wereszczyński, op. cit., s. 18.
12 Ibidem, s. 201–202.
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odnowienie „oparcia w powadze państwa” byłoby niezwykle ważne. Jednocześnie
warto za Wereszczyńskim pamiętać o czasem lekceważonym kryterium znajomości „warunków miejscowych”, którym najlepiej nawet wykształcony urzędnik
sprostać nie może. Mamy obecnie do czynienia ze stałym poszukiwaniem skuteczności nowych (ale jednolitych) metod naukowego zarządzania. Barierą efektywności samorządu może stać się jednak często nie tyle brak kolejnego „ISO 9001”,
ile raczej zlekceważenie partnerstwa społecznego i dostosowania do warunków
miejscowych, które były zawsze siłą samorządu. Mimo że równorzędność szczebli współczesnego samorządu terytorialnego nastąpiła raczej przypadkiem – jako
rezultat takiego opóźnienia drugiego etapu reformy samorządu, który w praktyce
uniemożliwiał podporządkowanie gminy jego pozostałym szczeblom – rozwiązanie to historycznie okazało się szczęśliwe. Sytuacja, w której samorząd powiatowy
ustroju II Rzeczypospolitej, zwłaszcza byłego zaboru austriackiego, mógł w obecnym tam dualizmie zatwierdzać pewne uchwały gminne, zwłaszcza te dotyczące
dysponowania majątkiem i zaciągania pożyczek, byłoby teraz trudne do wyobrażenia. Wydaje się, że obecne polskie rozwiązanie jest bardziej właściwe. Pozwala
różnym szczeblom samorządu, jako niepodlegającym sobie wzajemnie, działać
wspólnie. Trudno też dziś wyobrazić sobie zatwierdzanie przez ministrów spraw
wewnętrznych wyborów prezydentów miasta. Cyryl Ratajski, prezydent Poznania
w latach 1922–1934 oraz w 1939 roku, zarzucał władzom, że dążenia „do ujednolicenia ustroju wszystkich miast realizują się, nie uwzględniając ani różnic społecznych i narodowych, ich ludności, ani przepaści w ich rozwoju cywilizacyjnym”.
Ratajski był zdania, że miasta w Wielkopolsce nie mogą rządzić się tymi samymi przepisami co miasta na wschodzie. Ale argumentował również historycznie,
że w Prusach przedwojennych, czyli przed I wojną światową, które miały jednolity
stopień rozwoju, istniało dziewięć różnych ustaw o gminie miejskiej i takie zróżnicowanie nie było przeszkodą ani w rozwoju miast, ani w rozwoju państwa. Pojawia
się tu brzmiąca współcześnie myśl: przystosowanie przepisów do właściwości lokalnych było walnym czynnikiem do osiągnięcia potęgi politycznej i gospodarczej
przez państwo pruskie13. Charakterystyczna jest też opinia Włodzimierza Wakara,
którą podaję za Anną Tarnowską14, że „posłowie, publicyści, urzędnicy, wszędzie
węszyli, że nie dość jeszcze jest jest unifikacji. To w Poznaniu, to w Wilnie posądzać
zaczęli o separatyzm najwierniejszych synów narodu jak Kaszubów i Chełmszczan. A przecież istotne jest niebezpieczeństwo w trzech postaciach: centralizacja,
unifikacja, biurokratyzacja”15. Mimo że cytat ten jest tak stary, to problem, jak widzimy, nie przeminął. Mamy wciąż jeszcze lęki przed separatyzmem wobec „naj13

C. Ratajski, Akta miasta Poznania, sygn. 1562, AP Poznań, s. 142; por. S. Antczak, C. Ratajski, W walce o kształt ustrojowy samorządu miejskiego w latach 1922–1933, „Samorząd Terytorialny”
1992, nr 3, s. 55.
14 A. Tarnowska, op. cit., s. 54.
15 W. Wakar, Zagadnienie samorządu w Rzeczypospolitej odzyskanej, cz. 1: Samorząd wobec
państwa i prawa oraz podziale władz, Warszawa 1924, s. 72.
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wierniejszych synów narodu”, a jednocześnie mamy wyobrażenie, że najlepszymi
środkami walki z takim urojonym niebezpieczeństwem są centralizacja, unifikacja
i biurokratyzacja, a więc ścisłe ujednolicenie i pozbawienie całkowitej różnorodności ustroju samorządu.
6. Nie są też nowe nasze współczesne kłopoty z dualizmem samorządu, konflikty między prezydentem miasta a starostą znajdujemy obficie w literaturze końca lat 20. i 30. Były również sytuacje, w których dwoistość ta przybierała nawet
bardziej kuriozalne formy, niż zdarza się to obecnie, jeżeli np. prezydent miasta
był wówczas władzą targową, ale godziny otwarcia sklepów i odpoczynek niedzielny wyznaczał starosta grodzki. Widzimy, do jakich konfliktów musiało to prowadzić. Ciekawym tropem refleksji historycznej pozostaje świadomość, że dualizm,
do którego ostatecznie doszło w toku reformy samorządowej, a więc jednoczesna
obecność w ustroju i funkcjonowaniu samorządu wojewody jako administracji
rządowej i marszałka, ma swoje korzenie w ustroju austriackim. Szczególnie interesujące w tej kwestii byłyby badania nad pracami legislacyjnymi i nad postawą
posłów małopolskich. Jednocześnie głębsza refleksja nad ustrojem austriackim
skłania nas do wniosku, że źródłem tego dualizmu w istocie była wielonarodowość monarchii austriackiej, napięcia wielonarodowościowe tak silne w monarchii
austriackiej, w cesarstwie austriackim w końcu XIX w. doprowadziły ostatecznie
do dualizmu. Taka dwoistość w państwie jednolitym narodowo jest pewnym anachronizmem. A więc pielęgnowanie modelu powstałego kiedyś w warunkach austriackich dla państwa o niezwykle dużej mozaice narodowościowej jest bardzo
ciekawym elementem ustrojowym.
7. Ustawa z dnia 23 marca 1933 roku o częściowej zmianie ustroju samorządu
terytorialnego16, określana jako ustawa scaleniowa, położyła kres debatom na ten
temat, który z modeli ustroju samorządowego jest dla Polski bardziej właściwy.
W debacie porównującej modele badeński i pruski był zawarty w istocie problem
mniejszego lub większego nadzoru nad samorządem, dominacji organu wykonawczego czy dominacji rady. Wielokrotnie pojawia się w literaturze cytat z uzasadnienia „projekt odbiera Radzie Miejskiej znaczenie reprezentacji potrzeb i poglądów
politycznych. Samorząd powołany jest do zaspokojenia miejscowych potrzeb publicznych, do obsłużenia obywateli, do spełnienia pewnej sumy zadań gospodarczych. Monteskiuszowska zasada podziału władz nie da się tutaj utrzymać. Zatem
nic nie stoi na przeszkodzie, aby przełożony zarządu miasta cieszący się zaufaniem
Rady pełnił jednocześnie funkcję jej przewodniczącego – czytamy w uzasadnieniu. – Usunie to parcie między organami powstałe stąd, że przewodniczący rady
i przełożony zarządu stoi niekiedy przeciwko sobie, że w kierowaniu pracą rady
miejskiej przewodniczący nie zawsze uwzględnia rzeczywiste interesy zarządu bę16
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dąc zależny od grup rady, które dały mu mandat, schlebia im niekiedy ze szkodą
dla interesów miasta”17. Połączenie przewodnictwa zarządu miasta i rady miejskiej
leży więc w interesie samorządu miejskiego, w interesie „harmonijnego zbliżenia”
do siebie jego organów. Można jednak zapytać, czy nie było raczej nadanie radzie
pozycji „biernego adoratora”.
To ustawa z 1933 r. zniosła więc odrębnego przewodniczącego rady, wprowadziła także ujednolicenie pojęcia gminy mimo odrębnych statutów dla największych miast. Rada miejska i wiejska, gmina wiejska i miejska stawały się
pod względem prawnym jednością. Wyraźne stały się też przesunięcia szerokich
kompetencji z rad miejskich na zarządy. Uważano, że organ uchwałodawczy miał
nadmierną przewagę nad organem wykonawczym. Starano się ograniczyć jego
sfery działań do funkcji normatywnej. Uważano, że ingerencja radnych w bieżącej administracji nie powinna być zbyt duża. Podobnie mogłoby się wydawać
więc, że zwycięży model pruski nad modelem badeńskim, wprowadzonym niegdyś dekretem Moraczewskiego. Należy jednak zgodzić się z historykami, którzy
mówią, że głównym źródłem zmian było już wywodzące się z krótkiej historii
II Rzeczypospolitej dość autorytarne stanowisko rządu wobec samorządu. Szczególnie silnym impulsem było dążenie do ograniczenia roli organów stanowiących
na rzecz pozostających pod silniejszym wpływem nadzorczym tzw. przełożonych
gmin oraz zarządów. W istocie lektura artykułu 43 o zakresie działania rad gminy
ustawy scaleniowej z 1933 r. brzmi bardzo znajomo. Znajdujemy tam wszystkie
główne zadania obecnych rad gminy (choć może w innej redakcji), kiedy czytamy
o stanowieniu, o dobrowolnym podejmowaniu zadań o charakterze publicznym,
jeżeli nie sprzeciwiają się ustawom. Natomiast w 1933 r. uchylono wszelkie przepisy
przewidujące sprawowanie przez radę czynności zarządzających i wykonawczych.
Również zadania zarządu gminy miejskiej lub magistratowi brzmią bardzo znajomo. Wyraźnie widać już, że coraz częściej zarząd będzie działał jednoosobowo,
ponieważ w odniesieniu do wójta, burmistrza i prezydenta przysługiwało już domniemanie kompetencji. Ogólnie, jak wskazują historycy prawa, ustawa z 1933 r.
i w gminach miejskich i wiejskich przesunęła punkt ciężkości kompetencji z zarządów kolegialnych na przełożonego gminy, a z rady na zarząd. Rady utraciły swój
najbardziej znaczący wpływ na bieg spraw lokalnych, a rola zarządu jako administratora zmalała, żywioł obywatelski zaczął zamierać. Kompetencje przełożonego
gminy zostały w literaturze określone jako „niespotykane”, a zarząd kolegialny stał
się raczej organem doradczym niż wykonawczym. Mimo osłabienia zarząd jednak
pozostał. Stanowi to impuls do refleksji nad obecnym, w istocie jednoosobowym
zarządzaniem wykonawczym gminą, i to miejską, i wiejską.
8. Kiedy mówimy o przedwojennym samorządzie, zapominamy o wielkiej
cierpliwości prawodawcy i o jego pragmatyzmie. Mimo że symboliczny charakter
17
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własnego jednolitego prawa lokalnego był przecież duży, w istocie na 15 lat odłożono unifikowanie ustroju samorządu Rzeczypospolitej. Jednocześnie samorząd
w takich warunkach działał sprawnie, uniknięto szoku. A jak podkreśla Anna Tarnowska, ustawodawca polski z namysłem korzystał ze znakomitych obcych wzorów.
Nie znajdujemy tu śladu kompleksu ani też – wyrzekania się jakichkolwiek obcych
wzorów. Wyraźne jednak staje się stopniowo wzmacnianie organów wykonawczych
samorządów.
Jakie refleksje możemy obecnie snuć na tle początków teorii i praktyki samorządu w Polsce? Najbardziej charakterystyczne wydaje się to, że stosunkowo szybka
recepcja samorządów i dobre przyleganie jego kompetencji do potrzeb lokalnych,
wysokie poczucie identyfikacji sprawiło, że bardzo szybko zaczął być odczuwany
jako instytucja rdzennie polska, jako część samoidentyfikacji narodowej. W świadomości społecznej zupełnie zanikło, że jeszcze w II Rzeczypospolitej dyskusja dotyczyła w sposób otwarty zalet modelu badeńskiego, austriackiego lub pruskiego,
przy czym bez jakiegokolwiek skrępowania przywoływano pełną zagraniczną już literaturę i doświadczenia państw zaborczych. Przywoływanie więc z nabożeństwem
ustroju II Rzeczypospolitej jako pewnego niepodważalnego dogmatu „rdzennie
polskiego” ustroju samorządu w Polsce jest pełne historycznej ironii. Musimy bowiem pamiętać, że to, co możemy uznać już za samodzielny i ujednolicony model,
zostało wprowadzone w roku 1933 po zamachu majowym w warunkach ostrych
kontrowersji politycznych. Ustrój ten w praktyce ze względu na bliskość okresu
II wojny światowej nie w pełni wszedł w życie.
Pewną melancholią napawa natomiast ówczesny, ściśle honorowy sposób
sprawowania urzędu radnego. Pojęcie urzędu honorowego, samego „honoru”
sprawowania bezpłatnego urzędu uległo poważnej erozji. Można zadać sobie pytanie, czy nie przeniosło się raczej do wolontariatu, czy radny nie stał się już w dużej
mierze funkcjonariuszem państwa, otrzymując co prawda sowitą opiekę, ale tracąc
poczucie przynależności raczej do społeczeństwa niż do władzy administracyjnej.
Natomiast istotne, „honorowo sprawowane urzędy” to obecnie funkcje w organizacjach pozarządowych (choć i one ulegają jednak pewnemu zurzędniczeniu).
Z biegiem czasu godzimy się i z tym, że radny otrzymuje wynagrodzenie, które
rekompensuje mu nie tylko czas stracony, ale jest w istocie pewnym minimalnym
wynagrodzeniem za sprawowaną funkcję, co, jeżeli nie formalnie, to społecznie
jest tak odbierane. Należałoby jednak spróbować uchronić chociaż część splendoru „urzędu honorowego”, by zachować instytucjonalną różnicę między radą
a jej organem wykonawczym18 oraz poczucie obywateli, że samorząd jest bardziej
„ich” władzą niż administracja rządowa.
Które z historycznych debat zachowały swoją aktualność? Wciąż żywa wydaje
się debata i refleksja nad tym: czy zasada trójpodziału władz dotyczy czy nie doty18 R. Musiałkiewicz, Gospodarcze aspekty współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami
samorządu terytorialnego, [w:] J. Marszałek-Kawa, A. Lutrzykowski (red.), Samorząd terytorialny
w Polsce i w Europie. Doświadczenia i nowe wyzwania, Toruń 2008.
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czy samorządu terytorialnego? Czy samorząd jest jego miniaturką? Czy odwzorowanie władzy uchwałodawczej i wykonawczej i kontrolnej lub sądowniczej, które
zostały tak szybko zaakceptowane i „zinternalizowane społecznie” w przypadku
ustroju najwyższych władz państwowych, odnoszą się do samorządu? Dyskusja
ta wciąż nie jest zakończona. Pełnego przeniesienia zasady monteskiuszowskiej
na obszar samorządu terytorialnego trudno oczekiwać. Warto jednak byłoby zachowywać pewne elementy tego podejścia, doceniać także polityczną rolę samorządu. Uchwałodawczość rady nie staje się iluzoryczna głównie wtedy, gdy zwiększa się rzeczywista waga prawa miejscowego.
Ciekawą refleksją historyczną przynoszą również ówczesne długie kadencje zawodowych urzędników samorządowych. Zawodowość urzędnika samorządowego, np. zawodowego wójta w czasie II Rzeczypospolitej oznaczała długą
kadencję (10-letnią). Widzimy, jak kadencja ta poprzez (prawie) regułę, jaką stał
się wybór prezydenta dużego miasta na następną kadencję, powraca w zupełnie
zmienionych warunkach społecznych, gospodarczych i politycznych. Nie powróciły jednak np. uprawnienia emerytalne po 10 lub 15 latach pełnienia urzędu przez
wójta lub burmistrza.
Jeżeli możemy mówić o zasadniczym postępie ustrojowym dokonanym
od okresu międzywojennego, to będzie to postęp w zakresie nadzoru. Samodzielność samorządu terytorialnego stała się w doktrynie prawa administracyjnego
oczywista, niewyobrażalny byłby dziś nadzór uprzedni, konieczność zatwierdzania fundamentalnych uchwał rad samorządów przez władze nadzoru.
9. Jeżeli możemy coś przejąć z podejścia międzywojennych teoretyków
i praktyków samorządu terytorialnego, byłoby to pozbawione kompleksu, natomiast wyposażenie w głęboką znajomość rzeczy, podejście do wzorów obcych.
Teoretycy i praktycy samorządu międzywojennego znali prawo zachodniej Europy, potrafili w swobodny sposób korzystać ze wzorów, dyskutowali o ich zaletach
i o wadach, znali znakomicie literaturę dawnych państw zaborczych. Mimo całego
rejestru krzywd, których doznali przecież Polacy pod zaborami, w sposób rzeczowy i pragmatyczny wykorzystywano te wzory, które uważano za słuszne. Wydaje
się, że takie podejście byłoby bardzo przydatne obecnie. Świadomy poczucia własnej wartości współczesny polski samorząd potrafi również czynić uwagi krytyczne wobec odwiedzanych samorządów innych krajów. Wydaje się jednak – z całym
szacunkiem dla wielu niezwykle kompetentnych prac obecnych w polskiej literaturze – że nasza debata samorządowa jest zbyt „wewnętrzna”. W mniej intensywny
sposób niż w okresie międzywojennym komentujemy rozwój sytuacji samorządów w innych krajach i potrafimy zająć wobec niego stanowisko. Zbyt często uwagi porównawcze są wydzielane jako zupełnie osobna część podręczników. Wśród
cennych monografii znajdujemy bardzo wiele materiału poznawczego. Pozostają
one jednak w mniejszym kontakcie polemicznym w odniesieniu do naszych własnych wzorów i doświadczeń.
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Jak wskazywał Jan Boć „nie ma [...] w Polsce wielu pogłębionych porównawczych studiów doktryny prawa administracyjnego”19 jest to aktualne w odniesieniu do samorządu. W skali całej nauki prawa administracyjnego rozważania prawnoporównawcze są wypierane przez dominującą wszystko analizę europeizacji.
Tymczasem dokonania Franciszka Longchamps de Berier wskazują, jaką wartość
stałą po wielu latach ma obsadzenie refleksji teoretycznej w zakresie nauki prawa
administracyjnego w kontekście prawnoporównawczym20.
Gdybyśmy mieli odpowiedzieć na pytanie postawione na wstępie, co pozostało z pierwotnych znaczeń instytucji samorządu terytorialnego, moglibyśmy wówczas odpowiedzieć, że zaskakująco wiele. Koncepcja gminy mająca swe korzenie
w XIX wieku jest wciąż jeszcze gminą. Zmienił się zakres kompetencji samorządu,
zmniejszył się zakres nadzoru. Jak wskazano jednak w literaturze, sam rdzeń koncepcji, przekonanie, jak stwierdzał Kroński, że „tam gdzie indywidualizm w sferze
gospodarczej i duchowej porusza się swobodnie, tam wszędzie siłą rzeczy powstaje
i rozwija sam się samorząd, tam zaś gdzie ideologia państwowa prowadzi do skoszarowania człowieka, gdzie pozbawia go swobody w dziedzinie gospodarczej
i duchowej, tam wszędzie samorząd istnieć nie może”21. To określenie pozostało
aktualne. Możemy powiedzieć, że w czasach „panującego indywidualizmu” samorząd powinien szczególnie dobrze się rozwijać. Jest jednak inna obserwacja,
którą możemy poczynić po lekturze opracowań Tadeusza Bigo. „Indywidualizm”
poszedł dalej, niż sądzić mogli teoretycy samorządu lat 20. i 30. Jedna z podstawowych cech odróżniających dotychczas samorząd terytorialny od administracji
rządowej, a więc samodzielność samorządu i hierarchiczne podporządkowanie
administracji rządowej, ulega zatarciu. Przez ostatnie 20 lat byliśmy świadkami
tego, jak zmieniała się administracja rządowa, która poprzez wyodrębnianie organów regulacyjnych oraz rozluźnianie więzi hierarchicznej w systemie organów
administracji rządowej nabierała zupełnie nowego charakteru. W zestawieniu
z tą nową swobodą niektórych jednostek administracji rządowej, posuniętych tak
daleko, że mają one również swoje własne środki finansowe i majątkowe, należy
inaczej spojrzeć na samą konstrukcję samorządu. Jesteśmy dumni z jego samodzielności, z drugiej strony – jak wskazywał Józef Filipek – zakres nadzoru jest wciąż
jeszcze zbyt szeroki22.
19

S. Żukowski, Współczesny samorząd terytorialny w Finlandii. Zarys problematyki, [w:]
J. Marszałek-Kawa, A. Lutrzykowski (red.), op. cit.; R. Klimek, System władzy lokalnej na przykładzie
Anglii, [w:] S. Wróbel (red.), op. cit.
20 F. Longchamps de Bérier, Współczesne kierunki w nauce prawa administracyjnego na Zachodzie Europy, Wrocław 2001.
21 M. Karpiuk, Samorząd terytorialny a państwo. Prawne instrumenty nadzoru nad samorządem gminnym, Lublin 2008.
22 J. Filipek, Ewolucja koncepcji gminy w Europie Środkowej, [w:] H. Olszewski, B. Popowska,
Gospodarka – administracja – samorząd. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesor dr hab. Teresie Rabskiej, Poznań 1997, s. 166–167 i n.
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10. Wydaje się, że też w świetle klasycznej literatury warto byłoby dokonać
nowej refleksji nad samymi podstawami samorządu terytorialnego. I tu okazują
się przydatne klasyczne prace. Kiedy Władysław Leopold Jaworski pisał o „wolnej
gminie”, widział w niej po pierwsze środek walki obywateli z absolutyzmem państwowym, po drugie środek walki różnych narodowości zamieszkujących jedno
i to samo państwo, po trzecie samorząd był dla niego jednym z tych elementów,
przez które uzewnętrzniała się demokracja społeczeństwa, dzisiaj powiedzielibyśmy społeczeństwo obywatelskie. Wyprowadzał z tego naturalną tendencję ku decentralizacji zarządzania państwem. A decentralizacja administracji państwowej
znaczyła dla niego tyle co samorząd23. Jeżeli spróbujemy popatrzeć na takie źródła
koncepcji samorządu, staje się jasne, że dawniejszy „absolutyzm” władzy centralnej
jako głównego przeciwnika stale ograniczającego samorząd uległ poważnej erozji.
Również „walka różnych narodowości” zamieszkujących jedno i to samo państwo,
tak typowa dla początku XX w. i dla końca wieku XIX, w sytuacji zagwarantowania praw mniejszości i ustanowienia międzynarodowych oraz europejskich norm
w tym zakresie zeszła na dalszy plan. Zastąpiła ją raczej obawa przed regionalizmem
(także rozumianym na sposób hiszpański) jako elementem znacznego odróżniania
się w ramach jednego państwa. Pozostaje trzeci element koncepcji Jaworskiego, ten,
przez który „uzewnętrznia się demokracja społeczeństwa”. Naturalistyczna teoria
samorządu należy do przeszłości. Państwowa teoria samorządu stanowiąca na początku XX w. jeszcze przedmiot żywej polemiki zwyciężyła ostatecznie. Traktuje się
samorząd terytorialny w doktrynie prawa administracyjnego jako część państwa,
ale czyni się to właściwie mechanicznie, chociaż wymiar polityczny samorządu
jest obecnie mocniej akcentowany, niż działo się to w latach 30. Jednocześnie jednak należy zadać pytanie, czy przyjmowany jako pewnik fakt, że brakuje materialnej
różnicy między zadaniami samorządu administracji rządowej, a o wszystkim decyduje tylko zaliczanie przez ustawodawcę do zadań jednych lub drugich organów,
nie wymagałby świeżego spojrzenia. Rozrost zadań publicznych i rozrost zadań samorządu terytorialnego sprawiły, że to samorząd powinien kształtować – tak się
oczekuje – w aktywny sposób całokształt życia lokalnej społeczności24. Jednocześnie ten szeroki zakres zadań jest często uzależniony od doraźnej woli ustawodawcy.
Próba ustalenia, dlaczego niektóre zadania są zadaniami samorządowymi, a inne
zadaniami administracji rządowej, jak wskazał Czesław Martysz, nie jest skazana na sukces, ponieważ nie sposób znaleźć ani w konstytucji, ani w orzecznictwie
Trybunału Konstytucyjnego jasnych kryteriów wytyczających odmienny charakter kompetencji. Dziś jest to szczególnie trudne25. Wydaje się jednak, że zwłaszcza
23

W.L. Jaworski, Nauka prawa administracyjnego, Warszawa 1924, s. 440.
Z. Niewiadomski (red.), Samorząd terytorialny, [w:] Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, I. Lipowicz, G. Szpor, Prawo administracyjne, Warszawa 2005, s. 135.
25 Cz. Martysz, Lokowanie kompetencji orzeczniczych pomiędzy organami administracji rządowej a organami jednostek samorządu terytorialnego, [w:] J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu
prawa administracyjnego, Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego, Warszawa 2007, s. 231 i n.
24
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obecnie wymaga odnowionej refleksji. Staroświecko brzmiąca formuła mówiąca
o tym, że samorząd terytorialny służy „dobrobytowi materialnemu i rozwojowi
duchowemu” całej społeczności, może okazać się nieoczekiwanie świeża i ciekawa. Powszechna jest bowiem krytyka skupiania się przez samorząd terytorialny
nad zadaniami lokalnymi o charakterze bieżącym, a wielokrotnie trudno ustalić
ogólną strategię rozwoju samorządu i wizję jego podstawowych zadań w danej społeczności.
Podstawy działania samorządu współcześnie kwestionowane są również
z punktu widzenia reprezentowania interesów całości społeczności lokalnych,
a nie tylko poszczególnych grup tej wspólnoty. Jeżeli odczucie reprezentowania
tylko niektórych części społeczności lokalnych nie zostanie pokonane, możemy
mieć do czynienia z kryzysem całej koncepcji. Warto zapobiec mu na czas, niezwykle potrzebny jest bowiem „trzeźwy, na poznaniu biegu spraw oparty” wspólny pogląd na interesy państwa i społeczeństwa26.
26

J. Boć, Komentarz, [w:] idem, Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, Wrocław 1998, s. 16.
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