
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Title: Zasada ochrony samorządności terytorialnej : studium konstytucyjne 

 

Author: Anna Chorążewska 

 

Citation style: Chorążewska Anna. (2018). Zasada ochrony samorządności 

terytorialnej : studium konstytucyjne: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 

 







Zasada ochrony 
samorządności terytorialnej

Studium konstytucyjne

Pamięci Profesora Marcina Kudeja





Anna Chorążewska

Zasada ochrony 
samorządności terytorialnej

Studium konstytucyjne

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2018



Redaktor serii: Prawo

Andrzej Matan

Recenzent

Iwona Niżnik-Dobosz

Redaktor Barbara Todos-Burny

Projektant okładki Marta Więckowska

Łamanie Alicja Załęcka

Copyright © 2018 by
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Wszelkie prawa zastrzeżone

ISSN 0208 ‑6336
ISBN 978‑83‑226‑3482‑0

(wersja drukowana)

ISBN 978‑83‑226‑3483‑7
(wersja elektroniczna)

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

ul. Bankowa 12B, 40 ‑007 Katowice
www.wydawnictwo.us.edu.pl
e -mail: wydawus@us.edu.pl

Wydanie I. Ark. druk. 16,5. Ark. wyd. 20,0.  
Papier Alto 80 g                          Cena 34 zł (+ VAT)

Druk i oprawa: Volumina.pl Daniel Krzanowski
ul. Księcia Witolda 7–9, 71-063 Szczecin



Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział pierwszy

Instytucja samorządu terytorialnego na tle rozważań polskiej nauki 
prawa 

1.  Doktryny samorządu terytorialnego Drugiej Rzeczypospolitej i ich dzi-
siejsze oddziaływanie

2. Samorządność terytorialna w strukturze społeczeństwa obywatelskiego
3.  Władztwo samorządu terytorialnego (władza municypalna) na gruncie 

systemu sprawowania władzy przez suwerena i zasady podziału władzy 
państwowej

4.  Instytucja samorządu terytorialnego na gruncie Konstytucji RP z 1997 roku 
a prawo jednostki (wspólnoty lokalnej) do samorządności terytorialnej

Rozdział drugi

Pozycja ustrojowa samorządu terytorialnego w Konstytucji Rzeczypo‑
spolitej Polskiej z 1997 roku

1. Pojęcie zasady ustroju jako jednej z kategorii norm Konstytucji
2.  Prawo wspólnoty lokalnej do samorządności terytorialnej jako wartość 

konstytucyjna pretendująca do statusu zasady ustroju
3.  Rekonstrukcja treści maksymy samorządności terytorialnej – samo-

dzielność jednostki samorządu terytorialnego oraz subsydiarność i de-
centralizacja władzy publicznej jako subreguły zasady ochrony samo-
rządności terytorialnej 
3.1. Wprowadzenie 
3.2. Geneza pojęcia „pomocniczość” 
3.3.  Treść normatywna kategorii: „samodzielność”, „pomocniczość” 

i „decentralizacja”
3.3.1. Samodzielność
3.3.2. Pomocniczość i decentralizacja
3.3.3. Przedmiot i zakres imperium samorządu terytorialnego

7

13

13
27

56

92

97

97

114

118
118
121

128
128
132
142



6 Spis treści

Rozdział trzeci

Wymóg ochrony prawa wspólnoty lokalnej do samorządności teryto‑
rialnej jako wartość konstytucyjna

1.  Podstawy i mechanizmy ochrony konstytucyjnego modelu samorządu 
terytorialnego

2. Kontrola i nadzór jako instytucje ochrony samorządności terytorialnej
2.1. Kontrola nad samorządem terytorialnym 
2.2. Nadzór jako instytucja ochrony samorządności terytorialnej 

3.  Judykatywa a ochrona konstytucyjnego modelu samorządności teryto-
rialnej
3.1.  Sądowa ochrona samodzielności jednostki samorządu terytorialne-

go a zasada prawa do sądu
3.2.  Realizacja prawa do ochrony podstaw ustrojowych samorządności 

terytorialnej

Zakończenie

Bibliografia
Publikacje
Orzecznictwo
Akty prawne

Summary

Zusammenfassung

157

157
161
164
182

191

191

199

227

245
245
260
261

263

264



Pozostaje nam jeszcze mówić o władzy municypalnej, 
którą także zawsze mieszano z władzą wykonawczą, któ-
ra jednakże w swoim okręgu powinna być władzą od-
dzielną, od innych niezawisłą. 

Benjamin Constant, 
O monarchii konstytucyjnej i rękojmiach publicznych*

Wprowadzenie

W piśmiennictwie zwraca się uwagę, że szerokość i głębokość regla-
mentacji oraz powiększająca się liczba wątków współczesnych konstytucji 
wpływają na podkreślenie znaczenia tych ich elementów, które integrują 
ich treść i mają szczególną pozycję w wewnętrznej hierarchii norm konsty-
tucyjnych. Są to tzw. zasady naczelne, zwykle definiowane jako przewodnie 
myśli konstytucji, określające typ państwa i wyrażające wolę (ustrojodawcy) 
w przedmiocie podstaw organizacji władzy państwowej, znajdujące swój 
wyraz w szczegółowych postanowieniach konstytucji. Statuuje je w tek-
ście ustawy zasadniczej sam ustrojodawca, zwyczajowo w jej pierwszych 
rozdziałach (jednostkach redakcyjnych). Dla wyodrębnienia zasad ustroju 
decydujący jest zarówno sposób ich wysłowienia w normie prawnej (tj. na-
zwanie zasady), jak i jej usytuowanie w systematyce konstytucji. Niemniej 
w praktyce rodzi się wiele dodatkowych trudności. Po pierwsze, język po-
stanowień ogólnych konstytucji nie zawsze sprzyja precyzyjnemu sformu-
łowaniu (nazwaniu) zasad ustrojodawstwa. Ponadto, z reguły brak też ich 
definicji, co nasuwa wątpliwości w procesie wykładni przy ustalaniu ich 
treści normatywnej. Po drugie, czasem zasada niewypowiedziana wprost 
w części wstępnej konstytucji wyłania się w sposób jednoznaczny z ca-
łokształtu jej postanowień odnoszących się do konkretnego zagadnienia 
lub w ramach jej systematyki, np. jako zasada trójpodziału władzy bądź 
przeciwnie – skupienia jej w ręku jednego lub jakiejś grupy organów pań-
stwowych. Po trzecie, często wydaje się, że jakaś zasada została wyrażona 
w części ogólnej konstytucji, jednakże nie znajduje ona zupełnie rozwinię-
cia w szczegółowych postanowieniach konstytucji, co prowadzi do kwe-
stionowania jej charakteru prawnego i funkcji politycznej1. Po czwarte, 

* B. Constant, O monarchii konstytucyjnej i rękojmiach publicznych, tłum. W. Nie-
mojowski, red. naukowa i wstęp A. Bosiacki, Warszawa 2016, s. 85.

1 Por. A. Bałaban, Sześć funkcji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 
2007, nr 4(81), s. 133–136.
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może zdarzyć się, że choć wstępna analiza wartości zawartej w konsty-
tucji stanowi podstawę nazwania określonej zasady ustroju, jednak jej 
systemowa wykładnia w kontekście powiązanych z nią merytorycznie 
norm ustawy zasadniczej prowadzi do wniosku, że jest to część znacznie 
większej zasady ustrojodawstwa. 

W nauce prawa podkreśla się, że istotę każdej ustawy zasadniczej 
wyrażają przede wszystkim te z zawartych w niej przepisów prawnych, 
którym nadaje się rangę naczelnych zasad ustroju. W efekcie zagadnieniu 
wyodrębniania zasad naczelnych konstytucji przyznaje się znaczącą rolę; 
co więcej, jest ona tym większa, im bardziej kontrowersyjny i skompliko-
wany jest proces formułowania zasady. W tym kontekście podkreśla się, 
że owe zasady mogą być zarówno „odkrywane” – nazwane bezpośrednio 
w tekście konstytucji (w jego literalnym brzmieniu), jak i precyzowane 
przez orzecznictwo sądowe oraz naukę prawa2. 

Uwzględniając powyższe, zwrócić należy uwagę, że Konstytucja Rze-
czypospolitej Polskiej z 1997 r. zawiera szereg postanowień odnoszą-
cych się do instytucji samorządu terytorialnego. Przez pryzmat regulacji 
ustawy zasadniczej ów samorząd postrzegany być musi jako jedna ze 
struktur społeczeństwa obywatelskiego, a zatem także partnera władzy 
państwowej, która zobowiązana jest – w myśl zasady pomocniczości – 
do umacniania uprawnień obywateli i ich wspólnot w odwołaniu do 
wymogu działania na podstawie szerokiego dialogu społecznego. Jedno-
cześnie w literaturze wskazuje się, że samorząd ten może być uznany za 
szczególną część egzekutywy3, gdyż zarazem – w myśl ustawy zasadni-
czej – uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej, a więc sprawuje 
nie tylko cząstkę władzy wykonawczej; samorząd terytorialny wykonuje 
też istotną część zadań publicznych we własnym imieniu i na własną od-
powiedzialność4. Ponadto, ustrojodawca zawarł szczegółowe rozwiąza-
nia dotyczące statusu ustrojowego samorządu terytorialnego w rozdzia- 
le VII Konstytucji. Przepisy konstytucyjne tego rozdziału, wraz z zasa-
dami ogólnymi zawartymi w preambule oraz rozdziale I, stały się pod-
stawą wielu orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, w których potwier-
dzenie znalazły demokratyczne podstawy samorządności terytorialnej5. 
Przytoczone ustalenia, w odwołaniu do praktyki samorządności w Pol-
sce, prowadziły piśmiennictwo do wniosku, że samorząd terytorialny 

2 Por. ibidem, s. 133–136; M. Granat, Konstytucja RP na tle rozwoju i osiągnięć 
konstytucjonalizmu polskiego, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 4(81), s. 20.

3 Tak Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. akt P 16/04.
4 R. Piotrowski, Zasada podziału władz w Konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy” 

2007, nr 4(81), s. 123. 
5 P. Sarnecki, Funkcjonowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 

1997 r., „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 4(81), s. 45. 
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w rozwiniętej postaci może urastać do rangi czwartej władzy, zabiega-
jącej o prawodawstwo, o coraz szersze administrowanie, a nawet proste 
formy wymiaru sprawiedliwości6.

Na tym tle rodzi się pytanie, czym jest samorządność terytorialna i sam 
samorząd terytorialny na gruncie obowiązującej Konstytucji z 1997 r. 
Podejmując próbę wyznaczenia wartości normatywnej, zawartych w niej 
norm determinujących samorządność terytorialną, w pierwszej kolejnoś- 
ci uwzględnić wypada, że w chwili jej wejścia w życie, w dniu 17 paź-
dziernika 1997 r., w polskim systemie władz publicznych funkcjono-
wał już, powołany reformą z marca 1990 r., jednoszczeblowy (gminny) 
samorząd terytorialny7. Ponadto, obowiązująca w okresie tzw. prowizo-
rium konstytucyjnego lat 1992–1997 mała Konstytucja z 17 października 
1992 r. (ustawa konstytucyjna o wzajemnych stosunkach między władzą 
ustawodawczą i władzą wykonawczą oraz o samorządzie terytorialnym) 
odnosiła się do interesującej nas instytucji. Mimo wielu wad, zaletami 
tego aktu było niewątpliwie wyraźne wprowadzenie zasady trójpodzia-
łu władz i w konsekwencji zniesienie nadrzędności Sejmu w systemie 
organów państwowych, wprowadzenie zasady wolnego mandatu przed-
stawicielskiego i zakazu łączenia określonych urzędów i stanowisk (tzw. 
incompatibilitas) oraz określenie niektórych zasad ustroju i działania sa-
morządu terytorialnego8.

Ustrojodawca, kształtując pozycję ustrojową tej ostatniej instytucji, 
przynajmniej w pewnym stopniu musiał liczyć się z istniejącym już w tej 
materii stanem prawnym, a w efekcie i faktycznym (praktyką ustrojową), 
a zwłaszcza z utrwalającą się w świadomości społecznej wizją jej funkcji. 
Powołanie w marcu 1990 r. samorządu gminnego stanowiło – co praw-
da jeden z wielu, niemniej bardzo ważny – przejaw dokonujących się 

6 A. Bałaban, Sześć funkcji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej…, s. 127.
7 Już wówczas w piśmiennictwie wskazywano, że samorząd terytorialny to wyod-

rębniony w strukturze państwa, powstały z mocy prawa, posiadający osobowość praw-
ną terytorialny związek lokalnej społeczności, powołany do samodzielnego wykonywa-
nia części zadań publicznych i wyposażony w tym celu w stosowne środki materialne 
i prawne. Z uwagi na powierzenie temu samorządowi zadania wykonywania administra-
cji publicznej w ujęciu tak reglamentacyjnym, jak i organizacyjnym konieczne stało się 
poddanie praworządności jego działalności ocenie w trybie nadzoru państwowego. Por. 
Z. Niewiadomski, Samorząd terytorialny w warunkach współczesnego państwa kapitali-
stycznego, Warszawa 1989, s. 21 i n.; J. Nowacki, Samorząd terytorialny w administracji 
publicznej, Warszawa 1997, s. 17; A. Lutrzykowski, Samorząd terytorialny w Polsce po 
II wojnie światowej oraz po roku 1989, w: Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie. Do-
świadczenia i dylematy dalszego rozwoju, red. J. Sługocki, Bydgoszcz 2009, s. 61, 64–68.

8 M. Granat, Konstytucja RP na tle rozwoju i osiągnięć…, s. 17; H. Zięba-Załucka, 
Zarys ustroju administracji lokalnej w latach 1918–1996, w: Samorząd terytorialny Rzeczy-
pospolitej Polskiej po reformie ustrojowej (wybrane zagadnienia), red. H. Zięba-Załucka, 
Rzeszów 1999, s. 15–18.
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w naszym kraju przemian społeczno-gospodarczych. Zachodzące wów-
czas procesy w założeniu miały doprowadzić do stworzenia ustrojowych 
podstaw prawnych państwa demokratycznego i oparcia koncepcji budo-
wy struktur społecznych na filozofii właściwej dla zasady społeczeństwa 
obywatelskiego. Tak wyznaczona idea przewodnia działań ustrojodawcy 
w rezultacie m.in. wymagała zinstytucjonalizowania form współdziała-
nia i współdecydowania władzy publicznej i obywateli (narodu-suwe-
rena) w sprawach publicznych w duchu wartości demokratycznych. Te 
ostatnie formułowały konieczność, w zgodzie z wartościami demokra-
tycznej Europy, zinstytucjonalizowania samorządności terytorialnej lo-
kalnych wspólnot jako ważnej instytucji realizującej powyższe założenie.

Zarówno przywołane uwarunkowania, jak i polskie doświadczenia 
okresu dwudziestolecia międzywojennego miały niewątpliwie decydujący 
wpływ na sposób uregulowania pozycji ustrojowej samorządu terytorial-
nego w Konstytucji RP z 1997 r. W efekcie, z jednej strony, w ustawie za-
sadniczej: zawarto legalną definicję wspólnoty samorządowej, przesądzo-
no co najmniej dwuszczeblową strukturę interesującego nas samorządu, 
a ponadto zdeterminowano naturę przedmiotu jego władztwa, przyjmując, 
że sprowadza się ona do zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej. 
Konstytucja za pomocą norm-reguł reglamentuje szereg kwestii organiza-
cyjnych odnoszących się do samorządu terytorialnego, przesądzając, że jest 
on potrzebnym, a zarazem niezbędnym elementem systemu sprawowania 
władzy publicznej w naszym kraju. Jednocześnie jego status ustrojowy wy-
znaczać mają, określone przepisami ustawy zasadniczej, trzy cechy, a mia-
nowicie: usankcjonowanie zasady pomocniczości, określenie samorządu 
jako wspólnoty oraz uznanie zadań publicznych za kryterium wyznacza-
nia zakresu uprawnień tegoż samorządu. Owa swoista triada ma stanowić 
trzon interesującej nas instytucji, przy czym maksyma pomocniczości ma 
dodatkowo stanowić fundament konstrukcji władzy w naszym państwie9.

Z drugiej jednak strony ustrojodawca nie zawarł w ustawie zasadni-
czej expressis verbis zasady samorządności terytorialnej, a tym bardziej jej 
definicji, nie dokonał też rozdziału zadań w sferze władzy publicznej mię-
dzy organy władzy państwowej i samorządowej, przez skonkretyzowanie 
sfery wyłączności reglamentacyjnej samorządu terytorialnego (tj. sfery 
samodzielnie i niezależnie od administracji rządowej samozarządza-
nej przez organy samorządu terytorialnego). Tym samym ustrojodawca 
w interesującym nas zakresie pozostawił znaczną swobodę ustawodawcy. 
Niewątpliwie powodem takiego rozstrzygnięcia jest uwzględnienie oko-

9 Tak A. Łabno, System rządów w Rzeczypospolitej Polskiej, w: Samorząd terytorialny 
w Polsce i Portugalii. Analiza prawnoporównawcza, red. B. Dolnicki, Warszawa 2015, 
s. 39.
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liczności, że samorząd terytorialny, jako instytucja głęboko osadzona 
w strukturze społeczeństwa obywatelskiego10, powinien mieć ustrojowo 
zagwarantowaną możliwość naturalnej ewolucji, stosownie do rozwoju 
i osiągania kolejnych etapów dojrzałości polskiego społeczeństwa obywa-
telskiego. Innymi słowy, regulacja konstytucyjna w założeniu ustrojodaw-
cy nie powinna stanowić czynnika hamującego naturalne procesy zacho-
dzące wraz z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, których efektem 
jest sukcesywne zwiększanie świadomości oraz aktywności lokalnych 
i regionalnych wspólnot, a także narastająca potrzeba stworzenia szer-
szych i niejednokrotnie innej natury warunków prawnych (niemożliwych 
do przewidzenia w trakcie prac ustrojodawczych) do sformalizowanego 
artykułowania i realizowania ich lokalnych interesów i innych potrzeb. 

Powyższa konstatacja nie oznacza, że ustawodawca dysponuje w intere-
sującej nas materii pełną swobodą. Konstytucja formułuje bowiem pewne 
ramy ustrojowe, w których regulacja ustawowa samorządności terytorial-
nej powinna się mieścić. Celem niniejszej pracy jest zdekodowanie owych 
ram oraz ich treści, wraz z ustaleniem, czy oraz w jakim zakresie i formie 
podlegają one ochronie prawnej. Tak zakreślony cel badawczy powoduje, 
że przedmiotem analiz i rozważań stał się model formalny samorządu tery-
torialnego zawarty w Konstytucji RP z 1997 r. oraz odnośny dorobek pol-
skiej myśli prawniczej od odrodzenia samorządności terytorialnej w Polsce 
w 1990 r. na tle genezy polskiej myśli samorządowej okresu międzywo-
jennego. W rozprawie pominięto rozważania natury prawno-porównaw-
czej, ponieważ były one przedmiotem refleksji polskiej nauki samorządu 
terytorialnego i doprowadziły do ustaleń, które wyznaczały oś badawczą 
opracowania. Niniejsza monografia stanowi próbę uporządkowania naj-
istotniejszych zagadnień dotyczących statusu ustrojowego samorządu te-
rytorialnego, które posiadają, po pierwsze, status wartości regulowanych 
w ustawie zasadniczej, a po drugie – utrwalone, również na gruncie badań 
prawno-porównawczych, rozumienie w polskiej doktrynie samorządu te-
rytorialnego. W konsekwencji celem podjętych wysiłków stała się próba 
postawienia i uzasadnienia tezy, że jedną z zasad ustroju Rzeczypospoli-
tej Polskiej jest zasada ochrony samorządności terytorialnej, a następnie 
zrekonstruowania jej treści na podstawie modelu formalnego samorządu 
terytorialnego w Konstytucji RP z 1997 r. oraz dorobku polskiej prawniczej 
myśli samorządowej, sformułowanej na tle prawno-porównawczym.

10 Zależność pomiędzy posiadającym charakter wspólnotowy samorządem teryto-
rialnym a procesem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego jest wyraźnie akcentowana 
w polskiej doktrynie prawa konstytucyjnego. Co więcej, kwalifikowanie samorządności 
terytorialnej jako ważny czynnik kształtujący społeczeństwo obywatelskie było podkre-
ślane od samego początku reform politycznych i społecznych wprowadzanych po 1989 r. 
Ibidem, s. 40. 





Rozdział pierwszy

Instytucja samorządu terytorialnego 
na tle rozważań polskiej nauki prawa

1.  Doktryny samorządu terytorialnego 
Drugiej Rzeczypospolitej i ich dzisiejsze oddziaływanie

W polskim piśmiennictwie od lat próbuje się zdefiniować samorząd 
terytorialny1. Poszukuje się odpowiedzi na pytanie o jego istotę, charak-
ter czy formę. Szczególnie ożywiona dyskusja na ten temat toczyła się 
w literaturze okresu międzywojennego2. To wówczas, odwołując się do 
poglądów prezentowanych w literaturze zachodnioeuropejskiej, przepro-
wadzono gruntowną, aktualną po dziś dzień, analizę natury interesu-
jącej nas instytucji. Niemniej, mimo bogactwa prowadzonych wówczas 
rozważań i analiz, nie wypracowano jednej doktryny samorządowej, nie 
udało się nawet stworzyć definicji samorządu terytorialnego, którą każdy 
przedstawiciel nauki mógłby zaakceptować3. Nie rozstrzygnięto także, 
czy samorząd jest pojęciem prawnym, czy również lub wyłącznie spo-
łecznym. Z tez prezentowanych w piśmiennictwie wynika, że w opinii 
ówczesnych uczonych samorząd nie wpisywał się w ramy kwalifikacji 
ściśle prawnych, stanowiąc instytucję o złożonej naturze, głęboko osa-
dzonej w strukturze państwa i społeczeństwa4.

1 Por. I. Skrzydło-Niżnik, Model ustroju samorządu terytorialnego w Polsce na tle 
zagadnień ustrojowego prawa administracyjnego, Kraków 2007, s. 167–203.

2 O samorządzie terytorialnym pisali m.in.: T. Bigo, J. Panejko i H. Dembiński. 
3 Zob. E. Paziewska, Samorząd terytorialny wczoraj i dziś, Warszawa 2011, s. 32–34; 

por. S. Wykrętowicz, Samorząd jako wyraz demokracji obywatelskiej, w: Samorząd w Pol-
sce – istota, formy, zadania, red. S. Wykrętowicz, Poznań 2004, s. 60–68.

4 A. Bosiacki, Od naturalizmu do etatyzmu. Doktryny samorządu terytorialnego Dru-
giej Rzeczypospolitej 1918–1939, Warszawa 2006, s. 89–90; por. S. Wójcik, Samorząd 
terytorialny w Polsce w XX wieku. Myśl samorządowa, historia i współczesność, Lublin 
1999, s. 169–210. 
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W pierwszej kolejności przywoływano, zrodzoną z ideologii rewolucji 
francuskiej oraz praw naturalnych, tzw. naturalistyczną teorię samorzą-
du5. Powstała ona w Niemczech (tzw. teoria niemieckiej szkoły liberalnej), 
Anglii i Francji, powoływano się na nią również w Belgii czy Austrii – 
w drugiej połowie XIX w. Nawiązując do poglądów jednego z propagato-
rów doktryny prawa natury Johna Locke’a, głoszono, że lokalne związki 
(gminy) mają powstawać w sposób naturalny, tj. na bazie więzi społecz-
nej. To one – jako istniejące niemal od zarania dziejów – miały tworzyć 
najniższy, a zarazem najważniejszy składnik państwa, czyli podwalinę 
jego struktur organizacyjnych. Uzasadnieniem prawa gminy do własnej 
administracji miał być fakt, że ten podmiot władzy wykształcił się wcześ- 
niej od samego państwa. Prawo pozytywne nie mogło zatem nie uznać 
osobowości gminy jako niezależnego i wolnego podmiotu, którego istnie-
nie uzasadnione ma być względami socjalnymi. Wedle tej teorii, państwo 
kwalifikowane jest jako twór wtórny w stosunku do gmin. To od nich 
miało ono wywodzić swą władzę, a następnie tworzyć ich dobrowolną 
federację. Uważano, że z tych względów gmina jest instytucją równą pań-
stwu, a co za tym idzie państwo nie może stworzyć prawdziwej gminy, 
która posiada własną sferę samodzielnego rozwoju. Wskazywano, że to 
państwo istnieje dla gmin, a nie odwrotnie6. W konsekwencji w przywo-
łanej doktrynie przyjęto, że samorząd jest instytucją naturalną, będącą 
zjawiskiem społecznym, a nie tylko instytucją prawną. Konstrukcja sto-
jącej poza państwowym porządkiem gminy oparta była na jej odrębnej 
osobowości oraz tezie, że istota samorządu gminnego sprowadza się do 
zarządzania kompleksem stałych i niezmiennych kategorii spraw, których 
przyporządkowanie samorządowi miało wynikać z jego natury. Sprawy 
te stanowić miały własny, nienaruszalny dla państwa zakres działania 
gminy. Oprócz tych zadań, gmina sprawowałaby również zarząd obcy-
mi, a mianowicie państwowymi sprawami na mocy wyraźnego powie-
rzenia ich wykonywania z woli państwa. Zatem w ramach interesującej 
nas teorii naturalistycznej dokonywano już rozróżnienia zadań gminy 
na funkcjonujące w dzisiejszej nomenklaturze zadania własne oraz za-
dania zlecone. Tak wyznaczone imperium gminy wymagało, oczywiście, 
stosownych gwarancji. W celu zabezpieczenia prawa do zarządzania 
własnymi sprawami gminy mogły tworzyć niezależne od państwa sa-
morządy terytorialne wyższego stopnia, wyposażone w prawo nadzoru 

5 A. Gil l, Teorie samorządowe w literaturze międzywojennej, „Samorząd Terytorial-
ny” 1999, nr 11/107, s. 3–4.

6 J. Panejko, Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Paryż 1926 [reprint War-
szawa 1990], s. 44–45 oraz 47–48; T. Bigo, Związki publiczno-prawne, Warszawa 1928 
[reprint Warszawa 1990], s. 124–125; A. Bosiacki, Od naturalizmu do etatyzmu…, s. 90–
104.
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i rozstrzygania w sprawach zarządu zadaniami własnymi gminy. Rząd 
(władza państwowa) wyposażony był co prawda w prawo interwencji 
w tak wyznaczoną sferę samorządu gmin i ich związków, jednakże mogło 
to nastąpić wyłącznie w razie wyraźnego naruszenia przepisów ustawy7.

Krytycy „czystej” teorii naturalistycznej samorządu zwracali uwagę, 
że oddzielenie zarządzanych przez samorząd spraw ogólnych (w znacze-
niu państwowych) od lokalnych jest niemożliwe. Nie można bowiem do-
konać rozróżnienia natury zadań lokalnych i państwowych. Samorząd 
terytorialny jako szczególna forma administracji publicznej opiera swój 
byt na państwowym porządku prawnym (ustawie) i w konsekwencji za-
wiaduje sprawami państwowymi. Jeśli ciała samorządowe nie mogą lub 
nie wykonają przyznanych im ustawą zadań, to samo państwo będzie 
zobowiązane do ich zrealizowania. Te rozważania prowadziły do zakwa-
lifikowania jednostek samorządowych jako formy zdecentralizowanej 
administracji państwowej, wyposażonej wszakże w osobowość prawną. 
Ta ostatnia cecha rodziła podmiotowość gminy, wyrażającą się w jej zdol-
ności do stawania się – w przeciwieństwie do administracji rządowej – 
podmiotem własnych praw i obowiązków, wykonywanych we własnym 
imieniu, a nie w charakterze innej osoby prawnej. W tym kontekście 
zwracano uwagę, że administracja rządowa, w przeciwieństwie do gmin-
nej, nie posiada własnych praw i obowiązków, lecz wyłącznie te przyzna-
ne na zasadzie nominacji w celu wykonywania ich w imieniu państwa 
(np. w zakresie nakładania podatków, sądzenia)8.

Odrzucenie podziału zadań gminy na własne i zlecone, z równocze-
snym wyposażeniem samorządu w podmiotowość prawną i utożsamie-
niem go ze zjawiskiem decentralizacji administracji państwowej (wręcz 
traktowania pojęć „samorząd” i „decentralizacja” jako synonimy9), 
plasowało przytoczone wyżej poglądy Tadeusza Bigi wśród zapatrywań 
zwolenników tzw. teorii naturalistyczno-państwowej. Do grona jej przed-
stawicieli piśmiennictwo zalicza również Aleksandra Krońskiego10 czy 
Maurycego Jaroszyńskiego. Według nich, gminy powstały na bazie pier-
wotnych, naturalnych stosunków międzyludzkich, by stać się fundamen-
tem państwa, które następnie – mocą swego imperium – ukonstytuowało 
je w sensie prawnym. Ten ostatni akt wyrażony w prawie pozytywnym 
stawał się jednym, lecz nie jedynym ani nie wyłącznym warunkiem bytu 
prawnego gminy. Jako starsza od państwa gmina mogła bowiem istnieć 
niezależnie od jego bytu. Innymi słowy, jej byt nie kończył się wraz z utratą  

 7 J. Panejko, Geneza i podstawy samorządu europejskiego…, s. 45–46. 
 8 T. Bigo, Związki publiczno-prawne…, s. 125–126 oraz 140–141.
 9 Ibidem, s. 124.
10 Autora takich prac, jak: Ustrój komunalny miast (Warszawa 1917) czy Teoria samo-

rządu terytorialnego (Warszawa 1932).
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niepodległości przez państwo, które uprzednio aktem prawa pozytywne-
go niejako „tylko” ją uznało. Wynikająca stąd naturalność istnienia gmi-
ny oznaczać miała również występowanie po stronie jej mieszkańców 
zarówno chęci, jak i dążenia do zajęcia się swymi sprawami oraz samo-
dzielnego stanowienia o sobie. Przywołane cechy lokalnych społeczności 
wyrażać się miały w naturalnej skłonności ludzi do łączenia się w związ-
ki publicznoprawne, stanowiące jedyną społeczną możliwość zaspoka-
jania ich potrzeb. Dążąc do realizacji interesów nowoczesnego państwa, 
wskazane związki, utworzone z wykorzystaniem naturalnych procesów 
społecznych, należało wyposażyć w określone imperium, katalog zadań 
wyznaczających zakres ich właściwości11.

Zarówno naturalistyczną, jak i naturalistyczno-państwową teorię sa-
morządu ówcześni uczeni odrzucali, twierdząc, że nie sposób pogodzić 
ich z ideą jedności (jednolitości) nowoczesnego państwa, oraz że pra-
wo pozytywne nie może uznać gminy, której byt uzasadniany ma być 
wyłącznie socjalnymi warunkami osobowości prawnej. Zbiorowości 
i grupy społeczne, choć niewątpliwie starsze od państwa, stać się mogą 
przedmiotem analiz prawniczych tylko wtedy, gdy odnosi się do nich pra-
wo pozytywne, a zatem wprost je statuuje. Zasadność wywodzącego się 
z koncepcji naturalistycznej podziału na zadania własne i zlecone gminy 
kwestionowano, powołując się na argument, że niezależnie od swej na-
tury każde zadanie gminne powinno być jej expressis verbis przyznane 
w ustawie. W konsekwencji nie sposób dokonać rozróżnienia zadań wła-
snych i zleconych, biorąc pod uwagę kryterium odmienności ich natury. 
Jedyną podstawą tej dystynkcji może być bowiem charakter stosowanych 
środków nadzorczych12.

Na gruncie tych krytycznych poglądów od połowy lat dwudziestych 
XIX w. rodzi się tzw. państwowa doktryna samorządu13. Jej zapowiedź 
odnajdujemy w poglądach Tadeusza Przeorskiego, który pisał: „samorząd 
nie jest sam dla siebie celem, lecz systemem administracji państwowej 
– w konsekwencji zatem musi być […] dostosowany jednak do potrzeb 
państwa i w mechanizm jego administracji ściśle włączony. […] muszą 
samorządowe ogniwa tego ustroju administracyjnego działać niezwykle 
sprawnie w ścisłej koordynacji z administracją rządową. […] Samorząd 
[…] jest sprawowaniem władztwa miejscowego przez lokalne czynniki 
obywatelskie, tj. sprawowaniem przez te czynniki administracji teryto-
rialnej państwa, jest udziałem tychże czynników w dążnościach pań-
stwa do realizacji potrzeb ludności na drodze ustawodawstwa lokalnego, 

11 Zob. szerzej na ten temat: A. Bosiacki, Od naturalizmu do etatyzmu…, s. 104–
105, 106–108; A. Gil l, Teorie samorządowe…, s. 4.

12 A. Bosiacki, Od naturalizmu do etatyzmu…, s. 106–108.
13 A. Gil l, Teorie samorządowe…, s. 4–5.



17Instytucja samorządu terytorialnego na tle rozważań polskiej nauki prawa

wreszcie kontrolą ludności nad administracją publiczną. […] istotnym 
warunkiem dobrej administracji jest ciągła styczność i współdziałanie or-
ganów administracji publicznej z przedstawicielami narodu”14.

Teoretyczne podwaliny przywołanej koncepcji ugruntowują się na 
bazie dopiero co sformułowanej teorii pozytywizmu prawniczego. Zgod-
nie z jej założeniami, samorząd może istnieć jedynie z woli państwa, 
a w konsekwencji jawi się wyłącznie jako instytucja prawna, nigdy zaś 
polityczna. Posiada zatem tylko te zadania i kompetencje, które mu pań-
stwo w ustawie formalnie przyznało. W rezultacie kwalifikowany jest 
jako jeden z organów państwa, powołanych do wykonywania ustawowo 
określonej części zadań z zakresu jego administracji względnie do reali-
zacji tych zadań, z których państwo dobrowolnie zrezygnowało. Dlatego 
wszelkie zadania własne gminy mają pochodzić wyłącznie z woli pań-
stwa. Nie ma bowiem równorzędnych podmiotów prawnych. Istnieje 
tylko jeden taki podmiot, którym jest państwo. W efekcie nie można 
mu przeciwstawiać osób fizycznych lub prawnych, a zwłaszcza jednostek 
samorządu terytorialnego jako podmiotów prawa publicznego. W tym 
ujęciu samorząd staje się instytucją ściśle powiązaną ze zjawiskiem de-
centralizacji administracji państwowej, zyskując status jednej z jej form, 
powstałej z woli państwa jako wyłącznego kreatora interesującego nas 
zjawiska.

Założenia te prowadziły do identyfikowania samorządu terytorialne-
go z jednej strony jako jednego z organów państwa powstałego w efekcie 
decentralizacji administracji państwowej, a z drugiej – jako instytucji pu-
blicznoprawnej działającej na zasadzie pewnej niezależności od aparatu 
centralnego. W konsekwencji, w celu realizacji swych zadań, państwo, 
obok aparatu administracji rządowej (centralnej), mogło powoływać lo-
kalne organy administracji. W drodze ustaw na te ostatnie mogły być 
nakładane obowiązki, jednakże w przeciwieństwie do administracji rzą-
dowej, musiały być one poruczane im nie in concreto, lecz in corpore, z za-
kwalifikowaniem ich jako zadań de facto wspólnoty lokalnej. Powołanie 
do życia instytucji samorządu terytorialnego miało być zatem efektem 
decentralizacji administracji państwowej z równoczesnym założeniem re-
alizacji dwóch celów: po pierwsze, zbliżenia obywatela do państwa przez 
włączenie go w procesy decyzyjne i w efekcie urzeczywistnienie idei de-
mokracji obywatelskiej; po drugie, usankcjonowania szybkiego i oszczęd-
niejszego procesu decyzyjnego z uwagi na podejmowanie decyzji w spra-
wach obywateli przez podmioty znajdujące się w bezpośredniej bliskości 

14 T. Przeorski, Organizacja gminy miejskiej według projektu rządowego, „Samorząd 
Miejski” 1924, nr 1, s. 4.
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rozstrzyganych kwestii15. Przedstawicielem tzw. państwowej doktryny sa-
morządu był m.in. Jerzy Panejko, który odnosząc się do istoty samorzą-
du terytorialnego, twierdził, że stanowi ją „oparta na przepisach ustawy, 
zdecentralizowana administracja państwowa, wykonywana przez lokal-
ne organy, niepodległe hierarchicznie administracji rządowej i samodziel-
ne w granicach ustaw i ogólnego porządku prawnego”. Reasumując swe 
rozważania, interesujący nas autor podkreślał, że administracja rządowa 
i administracja samorządowa tworzą jedną administrację państwową, 
choć wykazują jednak pewne cechy różnicujące ich status prawny. Owa 
odmienność wyraża się wyłącznie w formalnej stronie samorządu, a mia-
nowicie w jego organizacji. Jej konsekwencją staje się wymóg przypisania 
korporacji samorządowej osobowości prawnej. J. Panejko przyjmował 
bowiem, że osoby i korporacje stanowią synonimy, a korporacja sensu 
stricto jest pojęciem psychologicznym i socjologicznym. Kategorią praw-
ną staje się wtedy, gdy państwo i prawo nadają jej właściwości podmiotu 
prawnego, a zatem osobowość prawną i, co za tym idzie, zdolność stawa-
nia się podmiotem praw i zobowiązań. Podmiotem prawnym, niezależnie 
od jego natury, jest zawsze twór prawa przedmiotowego16. W przypadku 
korporacji samorządowej wraz z uznaniem przez państwo (i nadaniem 
ustawą) osobowości prawnej samorząd otrzymuje od państwa cały kata-
log praw podmiotowych, jednakże innej natury niż w sferze stosunków 
cywilnoprawnych. Samorząd wykonuje bowiem prawa zwierzchnie wo-
bec innych podmiotów, jednakże kwalifikowane jako nadane mu w usta-
wie przez państwo. W konsekwencji wyznaczona ustawą sfera jego im-
perium może być z woli państwa ustawą dowolnie zmieniona, a zatem 
przyznana mu raz kompetencja może zostać odebrana. Równocześnie 
jednak zasada rozdziału władzy i zasada państwa prawnego wymaga-
ją usankcjonowania sądowej ochrony publicznych praw podmiotowych 
wykonywanych przez samorząd w przypadku istnienia obawy naruszenia 
ich przez państwo17. 

Wedle tzw. teorii państwowej, samorząd terytorialny stanowi zatem 
formę państwowej administracji zdecentralizowanej, wykonywanej przez 
lokalne organy, hierarchicznie niepodlegające administracji rządowej, po-
siadające samodzielność w granicach wyznaczonych przez ustawy i ogól-
ny porządek prawny. Jednostki samorządu terytorialnego to zatem nic 
innego, jak powołane do życia na podstawie ustawy korporacje publicz-
noprawne (osoby prawne), którym stosownie do potrzeb społeczności 
lokalnej oraz państwa przypisano do zarządzania na zasadzie samodziel-

15 A. Bosiacki, Od naturalizmu do etatyzmu…, s. 108–110.
16 J. Panejko, Geneza i podstawy samorządu europejskiego…, s. 97 i n., 106, 108–110.
17 A. Bosiacki, Od naturalizmu do etatyzmu…, s. 108–110.
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ności kompleks spraw, wyrażających się w ich imperium kompetencyj-
nym. W razie naruszenia ze strony władzy państwowej prawa do samoza-
rządu tymi zadaniami przez społeczność lokalną tej ostatniej przysługuje 
ochrona sądowa.

Przywołane klasyczne teorie samorządu terytorialnego ukazują roz-
wój pewnych tendencji w kształtowaniu doktryny prawa publicznego 
w odniesieniu do interesującej nas instytucji. Analiza licznych rozważań 
okresu dwudziestolecia międzywojennego może okazać się przydatna 
w interpretacji postanowień dzisiejszej ustawy zasadniczej. Niewątpli-
wie jej regulacje uznają samorząd terytorialny, jak chciała tzw. teoria 
państwowa, za instytucję prawną wyposażoną w osobowość prawną, 
działającą na podstawie i w granicach prawa na zasadzie samodziel-
ności, z równoczesnym usankcjonowaniem zasady sądowej ochrony 
jej samodzielności przy wykonywaniu powierzonych ustawą zadań. 
Niemniej trudno ją jednoznacznie zakwalifikować wyłącznie jako zde-
centralizowaną administrację. Czyniąc w art. 15 i 16 Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej samorządność terytorialną trwałym elementem 
ustroju terytorialnego naszego kraju, ustrojodawca nie tylko nałożył na 
ustawodawcę obowiązek dokonania podziału kraju na jednostki zasad-
niczego podziału terytorialnego, ale szczegółowo zdefiniował ten pro-
ces i to zarówno z punktu widzenia sposobu jego przeprowadzenia, jak 
i celu, jaki ma zostać w ten sposób osiągnięty, wykluczając dowolność 
w tym zakresie. W interesującym nas przedmiocie za obowiązujące na-
leży uznać dwie reguły: uwzględnienia przy dokonywaniu podziału wię-
zi społecznych, gospodarczych lub kulturowych lokalnych społeczności 
oraz zapewnienia wyodrębnionej jednostce zdolności (wydolności) wy-
konywania zadań publicznych (art. 15 ust. 2). W pierwszej z przywo-
łanych maksym odnaleźć możemy reminiscencje międzywojennej kon-
cepcji samorządu terytorialnego, jeśli nie wprost naturalistycznej, to 
z pewnością naturalistyczno-państwowej. Przywołany przepis podkreśla 
bowiem, jak chciała tego teoria naturalistyczna, że podstawą wyodręb-
nienia jednostek zasadniczego podziału terytorialnego kraju powinny 
być wskazane w Konstytucji rodzaje naturalnych więzi międzyludzkich, 
które niewątpliwe istniały przed jego dokonaniem, a ich trwanie jest 
niezależnie od bytu polskiej państwowości. Następnie, stosownie już 
tylko do koncepcji naturalistyczno-państwowej, tak wskazane jednostki 
zasadniczego podziału terytorialnego są sankcjonowane w ustawie po 
weryfikacji spełnienia przez nie drugiej obligatoryjnej przesłanki ich wy-
odrębnienia, tj. zdolności (wydolności) do wykonywania powierzonej 
im istotnej części zadań publicznych, z podziałem na zadania własne 
(służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty lokalnej) i zlecone (art. 16 
ust. 2 w zw. z art. 166 ust. 1).
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Poszukując źródeł statusu ustrojowego samorządu terytorialnego 
w prawie naturalnym, należy zwrócić uwagę na związki godności czło-
wieka ze statusem jednostki jako członka lokalnej wspólnoty. Konsty-
tucjonaliści są zgodni, że zasada godności człowieka (art. 30) wywodzi 
się z prawa natury, zatem ustawa zasadnicza nie nadaje jej jednostce, 
a jedynie ją dekretuje. To owa przyrodzona i niezbywalna godność jest 
źródłem praw i wolności człowieka18, których usankcjonowanie w pra-
wie pozytywnym stanowi jedną z form realizacji konstytucyjnego nakazu 
poszanowania i ochrony przez władzę publiczną godności jednostki oraz 
wywodzonego z interesującej nas normy prawa do godności19. W ten 
sposób w porządku prawnym przyjęty został system podwójnego, w tym 
aksjologicznego, zabezpieczenia możliwości korzystania przez jednostkę 
z jej praw i wolności. W konsekwencji godność człowieka może stanowić 
jedną z najważniejszych wskazówek kierujących interpretacją pozosta-
łych przepisów nie tylko Konstytucji, lecz także całego prawa polskiego20. 
Rolą ustawy zasadniczej jest bowiem delimitacja nieprzekraczalnych gra-
nic władzy publicznej oraz ochrona jednostki przed nadużyciem władzy 
wobec niej przez państwo i jego funkcjonariuszy. Idea pierwszeństwa 
człowieka przed państwem, z założeniem, że jest tak dla człowieka, jego 
dobra i dobra wspólnego, nie zaś odwrotnie21, niewątpliwe odciska swe 
piętno na zasadności roszczeń o prawa dla jednostki jako członka wspól-
noty lokalnej oraz jednostki samorządu terytorialnego, którą ten współ-
tworzy i przez którą realizuje swoje interesy jako mieszkaniec określone-
go terytorium kraju. 

Definiując z kolei ustrój naszego kraju, ustrojodawca przyjął, że wi-
nien on zostać oparty m.in. na zasadzie decentralizacji władzy publicznej 
(art. 15 ust. 1), rozstrzygając jednocześnie, że ta nie powinna polegać 
wyłącznie na delegowaniu przez władze centralne części kompetencji na 
niższe szczeble administracji publicznej, ale przede wszystkim – kierując 
się wykładnią systematyczną norm Konstytucji – na powołaniu w Polsce, 
w zgodzie z ideami samorządności terytorialnej (art. 16 ust. 1), samo-
rządu terytorialnego (art. 15 ust. 2 i art. 16 ust. 2). Ustrojodawca usank-
cjonował bowiem zasadę, że z mocy prawa ogół mieszkańców jednostek 
zasadniczego podziału terytorialnego (powstałych w zgodzie z nakazem 

18 Por. M. Sadowski, Godność człowieka – aksjologiczna podstawa państwa i prawa, 
„Studia Erasmiana Wratislaviensia” 2007.

19 Por. K. Działocha, Konstytucyjna koncepcja prawa i jego źródeł w orzecznictwie 
Trybunału Konstytucyjnego, w: Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, 
red. M. Zubik, Warszawa 2006, s. 309–310. 

20 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwiet-
nia 1997 r., Warszawa 2008, s. 80.

21 Ibidem, s. 77.
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art. 15 ust. 2) stanowi wspólnotę samorządową, której w dyspozycjach 
art. 169 i 170 przyznał przymioty ciała politycznego. W myśl cytowanych 
norm przypisaną jej ustawą istotną część zadań publicznych jednostka 
samorządu terytorialnego wykonuje w imieniu własnym i na własną 
odpowiedzialność, działając za pośrednictwem organów stanowiących 
i wykonawczych. Natomiast ustawowo określony skład organów stano-
wiących tych jednostek jest wybierany przez wspólnotę samorządową 
w drodze powszechnych, równych, bezpośrednich wyborów, z zastosowa-
niem reguły tajności głosowania. Ponadto, członkowie wspólnoty samo-
rządowej, na zasadach uszczegółowionych w ustawie, mogą decydować 
o sprawach ich dotyczących, w tym w drodze referendum o odwołaniu 
pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorial-
nego. W ten sposób ustrojodawca nawiązał do dyspozycji art. 4, stano-
wiącego, że władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do 
narodu. Suweren, podobnie jak członkowie wspólnoty samorządowej, 
sprawuje władzę zwierzchnią przez swoich przedstawicieli, powołując na 
podstawie prawa niektóre organy państwowe lub bezpośrednio współde-
cydując w sprawach państwa i dobra wspólnego w określonych prawem 
formach demokracji bezpośredniej. Poza już wymienionymi, wyrażony-
mi expressis verbis w ust. 2 art. 4, konsekwencjami zasady suwerenności 
narodu, konstytucjonaliści wskazują na jeszcze jedną, mianowicie, pra-
wo suwerena do wyrażania opinii w przedmiocie władzy politycznej22. 
Spójność ujęcia pozycji ustrojowej narodu i wspólnoty samorządowej 
jako wspólnoty politycznej pozwala popierać tezę, że powstała z mocy 
prawa wspólnota samorządowa posiada status quasi-suwerena. W prze-
ciwieństwie bowiem do władzy suwerennej narodu, władztwo wspólnoty 
lokalnej z natury rzeczy jest ograniczone. Realizuje się wyłącznie w gra-
nicach ściśle wyznaczonych przez prawo pozytywne, tj. w przyznanej do 
wykonywania wspólnocie lokalnej części władzy suwerennej, z równo-
czesną delimitacją swobody decyzyjnej przez zakaz naruszania interesów 
wyrażających dobro wspólne narodu oraz nakaz ochrony wartości wyra-
żonych w art. 31 ust. 3 ustawy zasadniczej.

Analizowane unormowania ustawy zasadniczej z jednej strony 
przyznają jednostce roszczenie o powołanie w Polsce samorządu tery-
torialnego odpowiadającego jego konstytucyjnie wyznaczonym ramom, 
a z drugiej – dokonują jej upodmiotowienia jako członka posiadającej 
przymioty ciała politycznego wspólnoty samorządowej. Ta ostatnia jako 
samorządowy quasi-suweren realizuje przypisany jej zakres władztwa 
państwowego za pomocą instytucji demokracji przedstawicielskiej i bez-

22 M. Sobolewski, O pojęciu suwerenności ludu, w: Księga pamiątkowa ku czci Kon-
stantego Grzybowskiego, red. J. Lewandowska, Kraków 1971, s. 235–244. 
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pośredniej oraz korzystając z prawa do wyrażania opinii w przedmiocie 
sprawowania władzy politycznej.

Pierwsze ze wskazanych uprawnień wyczerpuje się w prawie do po-
woływania reprezentantów wspólnoty lokalnej, którzy na podstawie peł-
nomocnictwa udzielonego w demokratycznym akcie wyborczym wcho-
dzą w skład organu przedstawicielskiego, odpowiednio: rady gminy, rady 
powiatu lub sejmiku województwa. W interesującym nas akcie kreacji 
przedstawicieli lokalny quasi-suweren, podobnie jak ma to miejsce na 
poziomie krajowym, dokonuje wyboru pomiędzy konkurującymi z sobą 
programami komitetów wyborczych, opierając się na maksymach skła-
dających się na treść konstytucyjnej zasady pluralizmu politycznego. Na-
stępująca w wyniku wyborów samorządowych ewentualna zmiana opcji 
sprawującej władzę jest wyrazem z jednej strony zmiany poglądów spo-
łeczności lokalnej, a z drugiej – potrzeby realizacji dotąd pomijanych czy 
nieuwzględnianych w pełnym zakresie interesów części wspólnoty przez 
dotychczas sprawujących władzę. W procedurze wyborczej, obejmującej 
przygotowania, przeprowadzenie kampanii, głosowania oraz ustalenie 
wyników wyborów, wyborca – członek wspólnoty samorządowej korzy-
sta z całej gamy służących mu w tym zakresie instrumentów prawnych, 
łącznie z możliwością ubiegania się o mandat oraz aktywny udział w we-
ryfikacji programów wyborczych i kandydatów. Zaangażowanie lokalnej 
społeczności w procesy wyborcze sprzyja kształtowaniu prawidłowych 
relacji między rządzącymi i rządzonymi. Skutkuje bowiem możliwością 
zidentyfikowania kategorii interesów preferowanych przez większość 
wspólnoty, a następnie prowadzenia lokalnej polityki w sposób zgodny 
z priorytetami ciała wyborczego, którego weryfikacji sprawujący władzę 
niewątpliwe poddadzą się w kolejnych wyborach.

Drugie z wymienionych uprawień quasi-suwerena wyraża się w par-
tycypacji członków wspólnoty w proces sprawowania władzy lokalnej 
przez instytucje demokracji bezpośredniej23, jakimi są m.in. zebranie 
wiejskie czy referendum lokalne. W tej ostatniej formie lokalna społecz-
ność w sposób władczy rozstrzyga o istotnych dotyczących jej sprawach, 
z prawem samoopodatkowania się czy odwołania pochodzących z wy-
borów organów stanowiących lub wykonawczych jednostki samorządu 
terytorialnego włącznie (nabywając cech instytucji recall).

Trzecie, ostatnie uprawnienie quasi-suwerena realizuje się w konsty-
tucyjnych prawach i wolnościach jednostki, w tym w: wolności słowa, 
prawie petycji, swobodzie zrzeszania się, wolności zgromadzeń i ma-

23 Szerzej na temat instytucji demokracji bezpośredniej w samorządzie terytorialnym 
zob. Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym, red. M. Marczewska-Ryt -
ko, S. Michałowski, Lublin 2012.
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nifestacji, wolności prasy24. Niemniej to swoboda wypowiedzi, w tym 
również prawo formułowania sądów krytycznych w przedmiocie spra-
wowania władzy suwerennej, stanowi podstawowy element standardów 
demokratycznego porządku prawnego.

Osią trzeciego z przywołanych praw interesującego nas podmiotu zbio-
rowego staje się zatem konstytucyjna wolność słowa (art. 54 ust. 1 Konsty-
tucji) o prawnonaturalnych źródłach, osadzonych w godności i wolności 
człowieka. Wskazana wolność statuuje trzy odrębne, aczkolwiek wzajem-
nie z sobą powiązane i współzależne wolności osobiste człowieka: wolność 
wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania, poszukiwania i rozpo-
wszechniania informacji25. Zgodnie ze formułowanym w piśmiennictwie 
postulatem rozumienia wyrażeń konstytucyjnych w możliwie najszerszym 
znaczeniu26, wolność pozyskiwania i rozpowszechniania informacji odnosi 
się nie tylko do faktów, ale także do poglądów i opinii innych27. Korzysta-
jąc z powyższych uprawnień, jednostka może formułować i rozpowszech-
niać własne poglądy, opinie i oceny faktów, a także ma prawo do wygło-
szenia oświadczenia o podzieleniu czy poparciu poglądu lub opinii innego 
podmiotu. Dyspozycja art. 54 Konstytucji obejmuje zatem swym zakresem 
normatywnym – zgodnie z przyjętym współcześnie demokratycznym stan-
dardem – „wolności ekspresji”, nawiązując tym samym do art. 10 ust. 1 
Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wol-
ności28, który gwarantuje jednostce wolność posiadania poglądów oraz 
otrzymywania i przekazywania zarówno „informacji”, jak i „idei”29.

24 Zob. M. Sobolewski, O pojęciu suwerenności ludu…, s. 235–240; E.  Zwierz -
chowski, Wprowadzenie do prawa konstytucyjnego państw demokratycznych, Katowice 
1992, s. 9–17.

25 Zob. wyrok TK z dnia 20.02.2007 r., P 1/06.
26 Zob. P. Sarnecki, Komentarz do art. 54, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 

Komentarz, red. L. Garlicki, T. 3, Warszawa 2003, s. 1.
27 Zob. wyrok TK z dnia 29.09.2008 r., SK 52/05; wyrok TK z dnia 20.02.2007 r., 

P 1/06.
28 Artykuł 10 ust. 1: „Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to 

obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji 
i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Niniejszy 
przepis nie wyklucza prawa Państw do poddania procedurze zezwoleń przedsiębiorstw 
radiowych, telewizyjnych lub kinematograficznych”. Ustęp 2 Konwencji stanowi, że ko-
rzystanie z tych wolności może podlegać takim wymogom formalnym, warunkom, ogra-
niczeniom i sankcjom, jakie są przewidziane przez ustawę, a które są niezbędne w spo-
łeczeństwie demokratycznym w interesie bezpieczeństwa państwowego, integralności 
terytorialnej lub bezpieczeństwa publicznego ze względu na konieczność zapobieżenia 
zakłóceniu porządku lub przestępstwu, z uwagi na ochronę zdrowia i moralności, ochro-
nę dobrego imienia i praw innych osób oraz ze względu na zapobieżenie ujawnieniu 
informacji poufnych lub na zagwarantowanie powagi i bezstronności władzy sądowej.

29  Zob. wyrok TK z dnia 20.02.2007 r., P 1/06.
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Jednostka w toku kadencji władz samorządowych jest więc upraw-
niona do pozyskiwania informacji o faktach dotyczących m.in. sposobu 
sprawowania władzy lokalnej przez decydentów (w tym o projektach 
zarówno już realizowanych, jak i planowanych), a także dokonania ich 
intelektualnej analizy. Na gruncie uzyskanych danych oraz poczynionych 
własnych ustaleń członek wspólnoty uprawniony jest do sformułowa-
nia własnego stanowiska, a następnie jego uzewnętrznienia jako swego 
poglądu, opinii, przekonania czy informacji o faktach w najróżniejszych 
formach (słowem, drukiem, obrazem, dźwiękiem, gestem). Tak rozumia-
na swoboda wypowiedzi nie musi się ograniczać do wygłaszania stano-
wisk, które przez odbiorców są odbierane przychylnie albo postrzegane 
jako nieszkodliwe lub obojętne30. Treścią swobody wypowiedzi może być 
również prawo do krytyki w przedmiocie sposobu sprawowania władzy 
lokalnej. Należy je interpretować jako uprawnienie jednostki do zakomu-
nikowania piastunom władzy samorządowej oceny ich działań lub zanie-
chań w odwołaniu do konfrontacji (analizy) jakiegoś stanu rzeczywistego 
z przyjętymi założeniami31. Krytyka może być oparta na własnych lub 
innych osób spostrzeżeniach i ustaleniach faktów, które krytykujący po-
dziela, uznając je za logiczne, wiarygodne czy wręcz prawdziwe. Powinna 
być realizowana w formach zgodnych z prawem oraz w celach ochrony 
interesu publicznego czy społecznego, a zatem postrzegania analizowanej 
kwestii przez pryzmat interesu wspólnoty samorządowej, a nie własnych, 
partykularnych potrzeb. 

Zjawisko ciągłego konfrontowania planów, kierunków rozwoju  
i zmian oraz realizowanych przez władzę samorządową projektów z ocze-
kiwaniami wspólnoty lokalnej, polegające na korzystaniu z prawa wnio-
skowania o określone ich korekty, wyrażaniu aprobaty czy też krytyki 
wobec tych działań oceniać należy jako pożyteczne czy wręcz pożąda-
ne. Uświadomienie społeczeństwu, że w skład statusu jednostki jako 
hominem politicus, oprócz innych konstytucyjnych wolności, takich jak: 
wolność tworzenia i działania związków zawodowych, stowarzyszeń, ru-
chów obywatelskich, wolność tworzenia i działania partii politycznych; 
wolność zrzeszania się; wolność organizowania pokojowych zgromadzeń 
i uczestniczenia w nich; wolność wyznawania i uzewnętrzniania publicz-
nego swojej religii, wchodzi także szeroko rozumiana wolność słowa jest 
nie do przecenienia dla wbudowania w społeczność lokalną struktur 
właściwych dla społeczeństwa obywatelskiego. Łącznie wolności te skła-
dają się bowiem na konstytucyjną zasadę wolności działania jednostki 

30 Por. W. Sokolewicz, Wolność prasy i jej konstytucyjne ograniczenia, „Państwo 
i Prawo” 2008, nr 6, s. 22.

31 Uchwała SN z dnia 17.12.1965 r., VI KO 14/59.
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w życiu publicznym32, która szczególnego znaczenia nabiera w struktu-
rach lokalnych społeczności. Korzystanie z wolności słowa w różnych 
jego przejawach, tzn. realizowanej w bezpośrednim kontakcie, za po-
mocą mediów, przez różne formy protestu czy manifestacji publicznych 
na tym poziomie organizacji państwa, gwarantuje jednostce możliwość 
bezpośredniego, często korygującego, oddziaływania na decydentów – 
dzierżycieli władzy samorządowej. W tym ujęciu prawo do krytyki staje 
się niezwykle skutecznym narzędziem społecznej kontroli prawidłowości 
działań dzierżycieli władzy samorządowej. Na poziomie lokalnym może 
ono przyczynić się do niemal natychmiastowego wyeliminowania niepo-
żądanych zjawisk, polegających na arbitralności działań decydentów czy 
też pomijaniu interesów mniejszych społeczności wspólnoty w realizacji 
dobra wspólnego. Prawo do krytyki na szczeblu lokalnym może też pro-
wadzić do szybkiego wykrywania zjawisk natury korupcyjnej i ich elimi-
nacji z życia publicznego.

Efektywna realizacja wolności jednostki na gruncie lokalnym może 
przyczyniać się do większego zaangażowania ludzi w życie publiczne oraz 
tworzyć w nich poczucie współodpowiedzialności za losy wspólnego do-
bra, jakim jest wspólnota samorządowa. Warunkiem uzyskania takich 
rezultatów jest zapewnienie społeczności lokalnej rzeczywistej możliwo-
ści oddziaływania na sposób sprawowania władzy lokalnej. Tym samym 
w społeczności lokalnej cementuje się też związki międzyludzkie oraz 
myślenie o sprawach wspólnoty jako rzeczach wspólnych, które powinny 
co prawda uwzględniać partykularne interesy, jednakże tylko w takim za-
kresie, w jakim nie naruszają interesu publicznego czy społecznego. Pra-
wo członków wspólnoty lokalnej do wyrażania w sposób ciągły opinii 
o sposobie sprawowania władzy samorządowej staje się zatem ważnym 
czynnikiem budowy struktur społeczeństwa obywatelskiego. W dłuższej 
perspektywie może skutkować nabraniem przez obywatela przekonania, 
że jego poglądy i opinie mają znaczenie i mogą oddziaływać nie tylko na 
władzę samorządową, lecz również krajową.

Z tej perspektywy samorządność terytorialna staje się swoistym la-
boratorium postaw obywatelskich, które stopniowo z poziomu lokalnego 
przenosić się mogą na wyższe poziomy organizacji społeczeństwa i pań-
stwa. W tym kontekście zwrócić należy uwagę na swoiste „odkrycie” sa-
morządu terytorialnego ostatnich lat. Niewątpliwie władze samorządowe 
w naszym kraju dostrzegły korzyści płynące dla efektywności systemu 
sprawowania władzy ze społeczną akceptacją posunięć władzy, a zwłasz-
cza sposobu wydatkowania publicznych pieniędzy. Na poziomie lokal-

32 Zob. P.  Sarnecki, Komentarz do art. 54…, s. 1, 4–5; wyrok TK z dnia 20.02.2007 r., 
P 1/06.



26 Rozdział pierwszy

nym obserwujemy ostatnio zjawisko utrwalania nowych form partycy-
pacji społeczności lokalnych w procesie sprawowania władzy lokalnej33. 
Konstrukcja prawna przywołanych instytucji odpowiada niewładczym 
formom demokracji bezpośredniej, gdyż ich skutek prawny sprowadza 
się do formalnie niewiążącego wyrażenia przez społeczność lokalną opi-
nii w przedmiocie sposobu sprawowania władzy lokalnej. Do tych insty-
tucji zaliczyć można: zwoływanie zebrań mieszkańców określonej części 
terytorium gminy w celu omówienia spraw jej dotyczących z udziałem 
władzy i innych decydentów, budżety obywatelskie czy ustawowo usank-
cjonowane w wielu przepisach samorządowych konsultacje społeczne34.

Dokonujące się w ten sposób upodmiotowienie jednostki jako człon-
ka wspólnoty samorządowej, mającej realny i egzekwowalny wpływ na 
sposób sprawowania władzy lokalnej, staje się ważnym czynnikiem re-
alizowania godności człowieka jako podmiotu współtworzącego i współ-
zarządzającego korporacją lokalną. Wynikające stąd prawo podmiotowe 
do urzeczywistniania się w roli aktywnego, posiadającego siłę sprawczą 
mieszkańca określonego terytorium kraju wyraża się w nakazie wyzna-
czenia w prawie pozytywnym sfery wolnej od ingerencji państwa (władzy 
państwowej) we władztwo samorządowe. Bez tej sfery „wolności samo-
rządowej”, rozumianej jako emanacja godności i wolności jednostki jako 
członka wspólnoty samorządowej, samorządność terytorialna stanie się 
iluzją prawną, która nie gwarantuje jednostce żadnego realnego wpływu 
na lokalny proces decyzyjny. Oczywiście, jak każda wolność również ta 
może być ograniczona przez prawo. Ingerencja w samozarząd przyznaną 
władzy lokalnej częścią spraw publicznych odbywać się może wyłącznie 
na zasadach określonych w Konstytucji i prawie, w tym z zastosowaniem 
specyficznych procedur zarezerwowanych wyłącznie dla samorządu tery-
torialnego. Mowa tu o instytucji nadzoru sprawowanego odpowiednio 
przez Prezesa Rady Ministrów i wojewodę z punktu widzenia legalności 
oraz regionalne izby obrachunkowe – przez pryzmat spraw finansowych. 
Ponadto, limitacja tej wolności odbywać się może z zastosowaniem per 
analogiam zasad ogólnych art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, łącznie z obo-
wiązywaniem, stosowanych również per analogiam, reguł głoszących, że 
granicą mojej „wolności samorządowej” jest wolność innej jednostki sa-
morządu terytorialnego. Przy wykonywaniu „wolności samorządowej” 
nie może w szczególności dojść do naruszenia kwalifikowanych kategorii 
interesu publicznego expressis verbis ujętych w cytowanej normie. Ochro-

33 Zob. m.in. Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, 
Warszawa 2014; M. Augustyniak, Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym 
w Polsce i we Francji. Studium administracyjnoprawne na tle porównawczym, Warszawa 
2017.

34 Zob. m.in. R. Marchaj, Samorządowe konsultacje społeczne, Warszawa 2016.
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na i realizacja wartości składających się na: bezpieczeństwo publiczne, 
porządek publiczny, ochronę środowiska, zdrowie publiczne, moralność 
publiczną czy wolności i prawa innych osób, powinny stanowić z jednej 
strony zasady korzystania z samorządności terytorialnej przez społecz-
ność lokalną i jej władze, a z drugiej – ważną przesłankę przy określaniu 
w ustawie granic swobody samozarządu sprawami publicznymi przyna-
leżnymi wspólnocie samorządowej. 

Reasumując, ślady tzw. teorii naturalistycznej samorządu terytorialne-
go możemy dziś odnaleźć w tezie o istnieniu „przyrodzonych praw sa-
morządu”. Podstawą wyznaczenia ich katalogu powinny być przywołane 
zasady: godności człowieka oraz suwerenności narodu, wraz z ich praw-
noustrojowymi konsekwencjami dla sfery praw i wolności jednostki jako 
podmiotu uprawnionego do partycypacji w sprawowaniu władzy lokalnej 
w prawem przepisanych formach i w jego granicach. Innymi słowy, wspól-
nocie samorządowej powinien być przypisany taki katalog zadań i kom-
petencji z istotnej części spraw publicznych, który pozwoli upodmiotowić 
jednostkę jako aktywnego członka wspólnoty samorządowej35.

2.  Samorządność terytorialna 
w strukturze społeczeństwa obywatelskiego

Powszechnie uznana i akceptowana przez członków wspólnoty aksjo-
logia stanowi rdzeń każdego systemu prawnego36. Wyznacza ona bowiem 
tożsamość konstytucyjną państwa, która determinuje zarówno procedu-
rę stanowienia, jak również proces interpretowania i stosowania norm 
prawnych. Prawo obowiązujące w danym miejscu i czasie powinno za-
tem urzeczywistniać preferowany (wybrany) przez ustrojodawcę (suwe-
rena) system wartości37, gdyż zachowanie odpowiedniej korelacji między 
prawem a wartościami warunkuje ich poszanowanie, a więc ich faktycz-
ne przestrzeganie przez wspólnotę. W piśmiennictwie wskazuje się, że ka-

35 Na związki zasady suwerenności narodu z problematyką wyznaczania władztwa 
samorządu terytorialnego zwraca uwagę J. Ciapała. Zob. J. Ciapała, Samorząd teryto-
rialny w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w: Prawo samorządu terytorialnego, red. 
Z. Ofiarski, M. Mokrzyc, Szczecin 1999, s. 11–12. 

36 Szerzej na ten temat J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 
2016, s. 138–142 oraz 324–343. 

37 T. Pietrzykowski, Etyczne problemy prawa. Zarys wykładu, Katowice 2005,  
s. 86 i n.
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tegoria „wartości” jest pojęciem wieloznacznym38, niemniej zwyczajowo 
przyjmuje się, że desygnatami wartości są idee, którym wspólnota (su-
weren) przypisuje pierwszorzędne znaczenie, a dążenie do nich kwalifi-
kuje jako przymus39. Wyrazicielem „wartości” są normy prawne, którym 
prawodawca przypisuje szczególną doniosłość czy wagę, a w stosunku 
do których panuje powszechne przekonanie, że ich znaczenie dla całe-
go systemu prawa jest fundamentalne. Wskazane reguły prawne często 
wyróżnia sam prawodawca, zamieszczając je w wyeksponowanej części 
aktu prawnego zatytułowanej zasady czy zasady ogólne. Miejsce w sys-
tematyce ustawy, a także konotacja aksjologiczna tych norm powodują, 
że interpretator aktu prawnego dostrzega ich kardynalne znaczenie dla 
systemu prawa, a następnie w procesie interpretacji wyróżnia spośród 
innych przepisów szczególną nazwą, posługując się terminem „zasady 
prawa” czy „klauzule generalne”40. Nadrzędna pozycja tych norm w sys-
temie prawa sprawia, że w procesie wykładni innych przepisów prawa 
uwzględnia się znaczenie prawnie relewantnych klauzul generalnych. In-
nymi słowy, ustalenie zakresu i znaczenia pierwszych z wymienionych 
norm następuje przez pryzmat zasad prawa.

Polski prawodawca często posługuje się interesującą nas kategorią 
norm, aby w ramach danej dziedziny prawa wyznaczyć swoistą hierar-
chię norm prawnych w celu zapewnienia danej gałęzi prawa z jednej 
strony spójności aksjologicznej, a z drugiej – elastyczności. Przyznanie 
wartościom statusu norm prawnych bez równoczesnego sformułowania 
ich definicji legalnych powoduje, że rozbudowa czy zmiana sposobu ro-
zumienia owych wartości w piśmiennictwie (teorii i filozofii prawa) oraz 
w orzecznictwie automatycznie staje się elementem treści normatyw-
nej norm prawnych je wyrażających. Nie dziwi zatem, że rozstrzygając 
o podstawach ustroju państwa czy pozycji ustrojowej publicznych in-
stytucji oraz relacji między nimi, ustrojodawca częstokroć odwołuje się 
do wypracowanej w teorii prawa kategorii klauzul generalnych. Nauka 
prawa konstytucyjnego te fundamentalne rozstrzygnięcia pochodzące od 
ustrojodawcy określa mianem zasad ustroju, zasad konstytucyjnych czy 
zasad naczelnych, aby zaakcentować ich nadrzędną pozycję w stosunku 
do innych zasad prawa występujących w systemie prawnym. Specyfika 
konstytucji jako ustawy zasadniczej państwa, cechującej się m.in. szcze-
gólną, najwyższą mocą prawną w systemie aktów prawnych, powoduje, 
że zasady ustroju powinny być urzeczywistniane we wszystkich innych 

38 Z. Ziembiński, Wstęp do aksjologii dla prawników, Warszawa 1990, s. 60.
39 P. Winczorek, Konstytucja i wartości, w: Charakter i struktura norm Konstytucji, 

red. J. Trzciński, Warszawa 1997, s. 34.
40 K. Opałek, J. Wróblewski, Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969, s. 92; 

J. Wróblewski, Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego, Warszawa 1959, s. 259.
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relewantnych dla ich treści aktach prawnych zarówno w procesie ich sta-
nowienia, jak i wykładni. Ponadto, ten szczególny charakter regulacji 
ustawy zasadniczej państwa stawia przed jej twórcą oraz interpretato-
rem ważkie zadanie, mianowice treść statuowanych w konstytucji zasad 
ustroju powinna być z sobą wzajemnie niesprzeczna (odpowiednio zhar-
monizowana), a w procesie ich wykładni należy uwzględniać zachodzące 
między nimi korelacje. Te ostatnie zachodzą wtedy, gdy unormowanie 
dwóch lub więcej zasad konstytucyjnych jest z sobą treściowo powiązane 
w ten sposób, że dla każdego interpretatora oczywiste jest, że normy te 
w procesie ich wykładni oddziaływają na siebie korygująco lub uzupeł-
niająco. Kompetentne przeprowadzenie wskazanej analizy wraz z wnio-
skowaniem oczywiście wymaga wyznaczenia wewnętrznej hierarchii 
zasad naczelnych zawartych w ustawie zasadniczej oraz ustalenia kręgu 
wzajemnych korelacji wartości w nich zawartych. 

Przywołane ustalenia nauki prawa znajdują odniesienie do problema-
tyki pozycji ustrojowej instytucji samorządu terytorialnego. Studia nad 
tekstem naszej Konstytucji prowadzą bowiem do wniosku, że ustrojo-
dawca, rozstrzygając interesujące nas zagadnienie, posłużył się kategorią 
zasad prawa. Na gruncie Konstytucji idea samorządności zyskuje status 
zasady ustroju, która aksjologicznie powiązana jest z innymi wyrażony-
mi w niej wartościami. Próbując odpowiedzieć na pytanie, czym jest i ja-
kie konsekwencje aksjologiczne, a zatem także normatywne, niesie z sobą 
samorządność terytorialna jako wartość konstytucyjna, konieczne staje 
się rozważenie jej związków z innymi relewantnymi zasadami konstytu-
cyjnymi. Wydaje się, że wyznacznikami rozumienia samorządności stają 
się w szczególności dwa dalsze pojęcia konstytucyjne: „społeczeństwo 
obywatelskie” oraz „dobro wspólne”. Obie te kategorie składające się na 
aksjologię polskiej ustawy zasadniczej wyznaczają kontekst interpreta-
cyjny i sposób rozumienia samorządności lokalnej oraz przynależnego 
wspólnocie lokalnej zakresu imperium. Samorząd terytorialny jako waż-
ny element systemu sprawowania władzy publicznej w naszym państwie 
(w imieniu i na rachunek suwerena) nie może bowiem funkcjonować 
inaczej niż jako instytucja włączona w struktury społeczeństwa obywa-
telskiego, która służy realizacji dobra wspólnego41. W tym kontekście 

41 W piśmiennictwie konstytucyjnie wyznaczone cechy samorządu terytorialne-
go, a zwłaszcza jego wspólnotowy charakter, determinują jego ścisłe, wręcz genetyczne, 
związki z ideą dobra wspólnego zawartą w art. 1 Konstytucji RP. Wskazana idea ma 
stanowić element łączący w konstrukcji Rzeczypospolitej Polskiej dwie kardynalne war-
tości, wyznaczające tożsamość konstytucyjną państwa, a mianowicie wolność jednostki 
oraz znaczenie wspólnoty ludzkiej, w tym terytorialnej. Tak A. Łabno, System rządów 
w Rzeczypospolitej Polskiej, w: Samorząd terytorialny w Polsce i Portugalii. Analiza prawno-
porównawcza, red. B. Dolnicki, Warszawa 2015, s. 39.



30 Rozdział pierwszy

analizy na temat rozumienia polskiej idei samorządności lokalnej powin-
ny być poprzedzone rozpatrzeniem jej związków ze wskazanymi dwoma 
kategoriami konstytucyjnymi.

Pojęcie „dobro” pojawia się w preambule do naszej Konstytucji 
w kontekście „dobra Rodziny Ludzkiej” czy „dobra Trzeciej Rzeczypo-
spolitej” oraz jako „dobro wspólne” w jej art. 1 w następującym ujęciu: 
„Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli”. 
Rozważania o wartości normatywnej art. 1 prowadziły jego interpre-
tatorów do wniosku, że w tej normie połączono z sobą dwie klauzule 
generalne, a mianowicie rozumianą w znaczeniu formalnym zasadę re-
publikańskiej formy państwa (wyraz „rzeczpospolita” – res publica) oraz 
zasadę pojmowania państwa jako wspólnoty obywatelskiej stanowiącej 
dobro wspólne42. Poszukiwania odpowiedzi na pytanie, co kryje się pod 
pojęciem „dobro”, prowadziły przedstawicieli nauki do konkluzji, że jest 
to pojęcie nieostre o zmiennej treści, w efekcie jest ono wielowymiarowe 
i wielokierunkowe. Rozumieć je należy, po pierwsze, jako wiążący pań-
stwo i jego władze nakaz podejmowania działań w taki sposób, aby ich 
realizacja służyła dobru całej wspólnoty43. Ważkim zagadnieniem w tym 
zakresie staje się optymalizacja działań państwa dla gwarantowania do-
bra wspólnego w kontekście, częstokroć również prawnie chronionego, 
dobra indywidualnego jednostki czy grupy społecznej. Jednakże dobro 
wspólnie niesie z sobą również obowiązki dla członków wspólnoty, ob-
ciążając ich różnego rodzaju powinnościami, w tym płacenia danin na 
rzecz państwa, w celu ochrony istotnych wspólnych dla nich wartości, 
jak bezpieczeństwo państwa czy ochrony środowiska44. Ponadto, z po-
wołaniem się na potrzebę ochrony dobra wspólnego, w tym zwłaszcza 
bezpieczeństwa i obronności kraju, ustawodawca może ograniczać pra-

42 Por. W. Sokolewicz, Komentarz do art. 1 Konstytucji RP, w: Konstytucja Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, Warszawa 2007, s. 5.

43 M. Zubik, Konstytucyjne refleksje nad dobrem wspólnym na tle przemian w Rzeczy-
pospolitej Polskiej ostatniej dekady XX w., w: Dobro wspólne. Problemy konstytucyjnoprawne 
i aksjologiczne, red. W.J. Wołpiuk, Warszawa 2008, s. 66; W. Osiatyński, O potrzebie 
wizji wspólnego dobra, „Rzeczpospolita” z dnia 10.–11.01.1998 r. Aleksander Kwaśniew-
ski podkreślał, że zasada dobra wspólnego nie może być traktowana jako elegancki zwrot 
retoryczny, lecz jako „naczelne kryterium oceny działań i zaniechań wszystkich podmio-
tów bezpośrednio i pośrednio określonych w Konstytucji” oraz „konstytucyjne kryte-
rium realizacji kompetencji organów władzy publicznej, a także organizacji społecznych 
składających się na strukturę społeczeństwa obywatelskiego”. Tak A. Kwaśniewski, 
Rzeczpospolita dobrem wspólnym wszystkich obywateli (wystąpienie Prezydenta w Trybunale 
Konstytucyjnym), „Państwo i Prawo” 2005, z. 6, s. 3 i n.

44 J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa…, s. 328; por. wyrok TK z dnia 
25.11.2003 r., K 37/02.
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wa jednostki45. W tym kontekście zwraca się uwagę, że konfrontacja do-
bra indywidualnego z dobrem wspólnym zawsze powinna prowadzić do 
przedkładania tego drugiego ponad to pierwsze. Właściwa interpretacja 
pojęcia „dobro wspólne” i jego konsekwencji prowadzić musi bowiem do 
wniosku, że w swej treści obejmuje ono i integruje wszystkie inne warto-
ści, a co za tym idzie wskazana kategoria może i powinna być stosowana 
zawsze wtedy, gdy zachodzi konieczność zestawienia i zintegrowania in-
nych wartości w celu dookreślenia ich treści46. Podobnie wypowiadał się 
Trybunał Konstytucyjny, wskazując na znaczenie zasady dobra wspólne-
go dla odczytywania innych zasad konstytucyjnych47. 

 Pojęcie „dobro wspólne” obecne jest również w społecznej nauce Ko-
ścioła katolickiego, w której wskazuje się na jego powiązania z zasadami: 
prymatu osoby ludzkiej jako naturalnej konsekwencji uznania godności 
człowieka, solidarności jako przesłanki sprawiedliwości społecznej i po-
mocniczości. Dobro wspólne stanowić ma wartość, która z jednej strony 
wypływa z przestrzegania trzech wyżej wymienionych wartości, a z drugiej 
– ma nimi kierować i je wypełniać48. W katolickiej nauce społecznej pod-
kreśla się, że wspólnota polityczna istnieje dla dobra wspólnego. To w nim 
odnajduje ona pełne uzasadnienie i sens oraz z niego wywodzi swoje pier-
wotne i sobie właściwe prawo. Dobro wspólne staje się wyrazicielem sumy 
wymaganych zasad życia społecznego, dzięki realizacji których człowiek, 
rodzina oraz wspólnoty mogą pełniej i łatwiej osiągać własną doskona-
łość49. Jan XXIII w encyklice Pacem in terris z 1963 r. odniósł interesujące 
nas pojęcie do wspólnoty państwowej oraz zasad działania władzy pu-
blicznej, twierdząc, że dobro wspólne rozumiane jako dobro ogółu stanowi 
„jedyną rację istnienia władz państwowych”. Z kolei Jan Paweł II podkre-
ślał, że celem państwa nie może być dążenie do dobrobytu określonych 
grup społecznych, lecz całej wspólnoty. Z tego względu zobowiązane jest 
ono usuwać z życia publicznego wszelkie przejawy działań zagrażających 
realizacji tak rozumianego dobra. Obowiązek ten wyraża się w nakazie 
wyeliminowania takich zjawisk, jak: korupcja, nadużywanie władzy, ucisk 
słabszych, wykluczanie ludzi z udziału w życiu publicznym50.

45 Wyrok TK z dnia 3.07.2001 r., K 3/01.
46 M. Piechowiak, Konstytucyjna zasada dobra wspólnego – w poszukiwaniu kontek-

stu interpretacji, w: Dobro wspólne. Problemy…, s. 157.
47 Tak np. wyrok TK z dnia 18.02.2003 r., K 24/02.
48 B. Sorge, Wykłady z katolickiej nauki społecznej, Kraków 2001, s. 148–149.
49 Zob. Gaudium et spes (Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczes- 

nym, ogłoszona przez papieża Pawła VI dnia 7 grudnia 1965 r.; stanowi ona obszerny 
wykład nauki społecznej Kościoła i jest tym samym jednym z ważniejszych dokumentów 
Soboru Watykańskiego II), pkt 74, cz. II. 

50 C. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, Lublin 1994, s. 500.
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W kontekście konieczności urzeczywistniania w życiu społecznym 
takich wartości, jak: dobro wspólne czy pomocniczość, solidarność 
i sprawiedliwość, wielu wybitnych ludzi Kościoła zadawało sobie pyta-
nie o potrzebę usankcjonowania w prawie samorządności terytorialnej 
lokalnych wspólnot. Ich rozważania prowadziły do wniosku, że samo-
rząd terytorialny stanowi ważną instytucję, umożliwiającą obywatelom 
uczestnictwo w życiu społecznym, co więcej staje się on podstawowym 
obszarem odpowiedzialności i aktywności oraz troski o dobro wspólne 
człowieka. Przywołaną kategorię dobra – jak przesądzono na Soborze Wa-
tykańskim II – kwalifikować należy bowiem jako sumę warunków życia 
społecznego, jakie jednostkom bądź ich zrzeszeniom pozwalają łatwiej 
i pełniej osiągnąć własną doskonałość51. Kościół katolicki, dążąc do osią-
gnięcia tak definiowanego dobra wspólnego i ochrony podmiotowości 
człowieka, wskazuje, że jest to możliwe, gdy wszelkie działania społeczne 
podejmowane będą i realizowane w sposób racjonalny, a struktura społe-
czeństwa i zasady jego działania zostaną oparte na zdroworozsądkowych 
regułach. Na tym tle rodzi się postulat przyznania „autonomii” małym, 
lokalnym społecznościom przez ugruntowanie w prawie samorządności 
terytorialnej. Ta ostatnia ma gwarantować samorządowi terytorialnemu 
swobodę wyrażania celów i programów oraz prawo do samookreślania 
adekwatnego dla załatwianej sprawy sposobu działania tak, by mógł on 
dysponować własnymi środkami materialnymi i finansowymi, a ponadto 
samodzielnie i niezależnie powoływał swe władze. Celem interesujące-
go nas samorządu ma być zapewnienie ładu i spokoju na terenie gmin, 
powiatów i w regionach, z jednoczesnym limitowaniem swobody arty-
kułowania lokalnych i regionalnych interesów przez wymóg urzeczywist-
niania w toku realizacji tych interesów idei dobra wspólnego. Wynikające 
stąd zadania wymagają przypisania mu odpowiednich kompetencji, któ-
re z jednej strony pozwolą na wyrażenie i realizację lokalnych czy regio-
nalnych kategorii dobra wspólnego, a z drugiej – nie zezwolą na godzenie 
w dobro wspólne całego państwa i jego obywateli. W efekcie funkcjami 
samorządności terytorialnej staje się stabilizacja społeczna, wychowanie 
obywatelskie i demokratyzacja administracji państwowej. Tylko samo-
rząd nastawiony na realizację wskazanych funkcji może gwarantować 
prawidłowe umiejscowienie w organizmie państwowym samorządów, 
ich władzy oraz idei twórczej współpracy z innymi podmiotami. W ten 
sposób staje się on również poręczycielem organicznego ładu społeczne-
go52. Fundamentalną wartością samorządności jest bowiem utworzenie 

51 A. Sujka, Samorząd terytorialny. Realne obywatelstwo, Warszawa 1998, s. 13.
52 Zob. szerzej na ten temat S. Wójcik, Samorząd i państwo. Przyszłość i odpowie-

dzialność, Lublin 2013, s. 47–53.
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wspólnoty osób żyjącej zarazem dla dobra wspólnego i dla dobra osób 
ją tworzących. W rezultacie Kościół określa samorząd mianem związku 
osób stale zamieszkałych na danym terytorium (ujęcie podmiotowe) lub 
jako wyodrębnioną jednostkę podziału terytorialnego z zamieszkałą na 
niej ludnością (ujęcie przedmiotowe). Istotą powołanej za pomocą tej in-
stytucji samorządności lokalnych i regionalnych wspólnot staje się repre-
zentacja ich interesów w granicach ustawowo określonej samodzielności, 
z uwagi na okoliczność, że ma ona równocześnie stanowić integralną 
część państwa53. 

Podobne rozważania są charakterystyczne dla analiz z zakresu teo-
rii i filozofii prawa czy nauki prawa konstytucyjnego. W piśmiennictwie 
wskazuje się, że „dobro wspólne” może powstać wyłącznie wtedy, gdy 
ludność, zamieszkująca określone terytorium, połączy poczucie wspól-
noty obywatelskiej (res publica). Naturalnym następstwem tego stanu jest 
bowiem utworzenie państwa w celu ochrony wspólnych wartości54. Jego 
istotą staje się z kolei powszechnie lub niemal powszechnie akceptowany 
etos, rozumiany jako obowiązek usankcjonowania w prawie pozytyw-
nym oraz urzeczywistniania w praktyce działania instytucji publicznych 
oraz w dyskursie publicznym pewnego minimalnego standardu wartości 
podstawowych i reguł postępowania. Niemniej w pluralistycznym spo-
łeczeństwie tak pojmowany etos musi być sprowadzony do niezbędnego 
minimum wspólnych wartości i reguł działania (składających się na treść 
dobra wspólnego), aby możliwe było utożsamianie się z nimi wszyst-
kich (lub prawie wszystkich) członków zbiorowości współtworzących 
wspólnotę obywatelską. Wszelkie bowiem próby narzucania obywate-
lom zbyt szerokiego katalogu najbardziej szczytnych wartości czy reguł 
prowadzić mogą do podważenia tak rozumianego „dobra wspólnego”, 
jeśli nie zyskają one powszechnego (lub prawie powszechnego) uzna-
nia55. Dobro wspólne obejmuje w efekcie „reguły gry i wartości przyjęte 
w społeczeństwie, podstawowe prawa jego członków, a czasami także 
potrzeby, zwłaszcza najsłabszych”56. Jednocześnie zaistnienie tak wyzna-
czonych powszechnie uznanych reguł, instytucji czy organów, składające 
się na porządek określonej wspólnoty, jest niezbędne, aby możliwe było 
urzeczywistnienie wspólnego pożytku, czyli dobra wspólnego. To swoiste 
sprzężenie zwrotne treści interesującej nas wartości i konsekwencji jej 

53 H. Skorowski, Moralność społeczna. Wybrane zagadnienia z etyki społecznej, go-
spodarczej i politycznej, Warszawa 1966, s. 174.

54 Zob. P. Śpiewak, W stronę wspólnego dobra, Warszawa 1998, s. 17.
55 Por. ibidem, s. 128, 233; W. Sokolewicz, Komentarz do art. 1 Konstytucji RP…, 

s. 5; J. Oniszczuk, Dobro wspólne jako cel prawa, „Studia i Prace Kolegium Ekonomicz-
no-Społecznego SGH” 2003, z. 5, s. 186.

56 W. Osiatyński, O potrzebie wizji wspólnego dobra…
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przestrzegania wymaga podkreślenia, że pod pojęciem dobra wspólnego 
nie możemy rozumieć sumy interesów czy dóbr materialnych, lecz wy-
łącznie formalne reguły, zasady i instytucje „wolnego państwa konstytu-
cyjnego”57, które z kolei wynikać muszą z powszechnie uznanego systemu 
wartości. W efekcie pod pojęciem „dobro wspólne” kryje się idea pań-
stwa funkcjonującego na podstawie usankcjonowanych w ustawie zasad-
niczej zasad, a zatem państwa odpowiadającego konstytucyjnej charakte-
rystyce58. Przywołanej aksjologii „dobra wspólnego” poszukiwać należy 
we wstępie do Konstytucji oraz w innych – poza art. 1 – jej normach. 
Do kręgu wartości składających się na jego treść zakwalifikować należy 
m.in. zasadę państwa prawa, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwo-
ści społecznej, opartego na ustroju demokratycznym (hołdującego regu-
łom: suwerenności narodu, demokracji przedstawicielskiej, demokracji 
bezpośredniej, pluralizmu politycznego, społeczeństwa obywatelskiego), 
oraz rządy prawa (regułę praworządności). W piśmiennictwie zwraca się 
też uwagę na znaczenie w tej materii zasady bezstronności władz publicz-
nych w sprawach religijnych czy równości wobec prawa59. W konsekwen-
cji zasada dobra wspólnego musi być interpretowana w kontekście in-
nych zasad ustroju, wpływając korygująco na ich wykładnie. Interesująca 
nas samorządność lokalna musi być zatem rozpatrywana z perspektywy 
ochrony dobra wspólnego oraz innych relewantnych zasad konstytucyj-
nych, jak zasada jednolitości państwa. 

Niemniej na wspólnotę obywateli patrzeć należy nie tylko jako na 
zbiorowość hołdującą wspólnym wartościom, połączoną ogólnym inte-
resem dobra narodowego. Stanowi ona także społeczeństwo podzielo-
ne wedle określonych poglądów oraz partykularnych interesów, które 
wymagają wzajemnego poszanowania, a co za tym idzie stworzenia de-
mokratycznych mechanizmów balansowania i harmonizowania kolidu-
jących z sobą poglądów i interesów. Dobro jednostki, jej pomyślność, 
pożytek jako części zbiorowości współtworzącej dobro wspólne jest rów-
nież jedną z wielu składowych wartości interesującego nas dobra. Z tego 
też względu, określając podwaliny organizacji państwa, ustrojodawca 
zdecydował, że państwo polskie, choć ma być jednolite (art. 3), to jed-
nak zorganizowane na zasadzie szerokiej i autentycznej decentralizacji 
(art. 15 ust. 1) z obowiązkiem powołania niezależnych – w granicach wy-
znaczonych regułą pomocniczego działania władzy centralnej (wstęp do 
Konstytucji) – samorządów, w tym o charakterze terytorialnym60. W tym 

57 A. Pułło, Zasady ustroju politycznego. Zarys wykładu, Gdańsk 2014, s. 154.
58 Por. W. Sokolewicz, Komentarz do art. 1 Konstytucji RP…, s. 6.
59 Por. W. Brzozowski, Konstytucyjna zasada dobra wspólnego, „Państwo i Prawo” 

2006, nr 11, s. 23.
60 W. Sokolewicz, Komentarz do art. 1 Konstytucji RP…, s. 6–8.
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ujęciu interesująca nas samorządność lokalna staje się także forum de-
finiowania i realizacji konstytucyjnego „dobra wspólnego Narodu”. Po 
pierwsze, pozwala na zdefiniowanie wartości, a co za tym idzie również 
treści i sposobu realizowania wspólnego pożytku lokalnej wspólnoty. Ów 
pożytek przynajmniej w pewnym stopniu powinien być uwzględniony 
w procesie realizowania „dobra wspólnego”, gdyż jako dotyczący części 
„Narodu” stanowi jego istotną część. Z tym zjawiskiem mamy do czynie-
nia w bieżącym funkcjonowaniu instytucji samorządowych, a zwłaszcza 
współdziałaniu lokalnych władz z mieszkańcami gminy, powiatu czy wo-
jewództwa. Po drugie, samorządność lokalna pozwala na definiowanie 
treści „dobra wspólnego” we współpracy z partnerami reprezentującymi 
powołane ustawą wspólnoty samorządowe, łącznie z możliwością ba-
lansowania i harmonizowania kolidujących z sobą interesów lokalnych 
wspólnot, gdy tego wymaga realizacja „dobra wspólnego Narodu”. Ten 
ostatni przejaw korzyści płynących z samorządności terytorialnej ujaw-
nia się, gdy uwzględnimy jego ustawowo trójszczeblową organizację 
i wzajemne powiązania ustrojowe między poszczególnymi szczeblami, 
a ponadto gdy zwrócimy uwagę na wynikający z Konstytucji i ustaw 
obowiązek organów samorządu do współdziałania (w określonych przez 
prawo formach) z innymi organami państwa, w tym zwłaszcza z przed-
stawicielem władzy politycznej w terenie (wojewodą reprezentującym 
Radę Ministrów).

W odniesieniu do idei społeczeństwa obywatelskiego w piśmiennic-
twie wskazuje się, że w cywilizacji zachodniej w kategorii tej upatruje się 
zarówno sfery pozapaństwowej, samodzielnej aktywności gospodarczej, 
kulturalnej jednostki, jak i różnych form jej kolektywnego samoorgani-
zowania, które powinny być usankcjonowane w prawie61. Jednak intere-
sująca nas kategoria rzadko jest wyrażana expressis verbis jako jedna z za-
sad ustroju we współczesnych konstytucjach, niemniej w wielu nowszych 
jest przywoływana w preambułach62. Polski ustrojodawca okresu 1989–
1997 wartość tę zawarł wprost w obowiązujących ówcześnie przepisach 
konstytucyjnych. Mianowicie, po zasadniczej nowelizacji w 1989 r. Kon-
stytucji z dnia 22 lipca 1952 r., w związku z definiowaniem roli związ-
ków zawodowych jako szkoły obywatelskiej aktywności i zaangażowa-

61 A. Rzepliński, Wprowadzenie, w: Prawa człowieka w społeczeństwie obywatel-
skim, Warszawa 1993, s. 8–9.

62 Na przykład Wstęp do konstytucji Litwy (1992) głosi: „Naród Litwinów […] dą-
żąc do stworzenia otwartego, sprawiedliwego, żyjącego w zgodzie społeczeństwa oby-
watelskiego i państwa prawa […]”. Kolejnego przykładu dostarczają konstytucje Czech 
(1992) czy Macedonii. Wyjątek stanowi zatem regulacja art. 4 ust. 2 konstytucji Bułgarii, 
w której czytamy: „Republika Bułgarii gwarantuje życie, godność i prawa jednostki oraz 
stwarza warunki swobodnego rozwoju człowieka i społeczeństwa obywatelskiego”.
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nia w budowę społeczeństwa, w miejsce dotychczasowego przymiotnika 
definiującego polskie społeczeństwo jako „socjalistyczne” wprowadził 
określenie „obywatelskie”. Pomimo tej swoistej tradycji, w obowiązującej 
ustawie zasadniczej na próżno szukać idei społeczeństwa obywatelskiego 
wymienionej expressis verbis w katalogu zasad naczelnych.

Konstytucjonaliści, także polscy, są jednak zgodni, że rozstrzygając 
o tożsamości konstytucyjnej państwa w duchu wartości właściwym dla 
demokracji liberalnej, nie sposób pominąć wartości wywodzących się 
z zasady społeczeństwa obywatelskiego. Pozostają one zatem aktualne 
i obowiązujące, mimo że interesującej nas maksymy ustawa zasadnicza 
nie wyraża wprost. Kształtując w Konstytucji z 1997 r. model relacji mię-
dzy państwem a społeczeństwem i jednostką, polski ustrojodawca od-
wołał się do wartości właściwych demokracji liberalnej w duchu oparcia 
organizacji państwa i społeczeństwa na koncepcji społeczeństwa oby-
watelskiego. Formalnym wyrazem tego rozstrzygnięcia implicite są posta-
nowienia Konstytucji, które oprócz różnych praw i wolności jednostki, 
gwarantują jej wolność zrzeszania się, reglamentując w ten sposób rela-
cję państwo – różnego rodzaju obywatelskie zbiorowości. Tym samym 
ustawa zasadnicza postrzega polskie społeczeństwo jako pluralistyczne, 
a człowieka – jako aktywnego uczestnika wszelkich zachodzących w na-
szym kraju procesów decyzyjnych, uprawnionego do wpływania metoda-
mi demokratycznymi (określonymi przez prawo) na kształtowanie poli-
tyki państwa. Konstytucyjnym uzewnętrznieniem ustaleń ustrojodawcy 
są regulacje art. 11–13 Konstytucji63. W ramach wymienionych na zasa-
dzie egzemplifikacji w art. 12 struktur organizacyjnych różnego szczebla 
(tj. „związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolni-
ków, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrze-
szeń oraz fundacji”) każdy obywatel ma możliwość, z wykorzystaniem 
metod demokratycznego wpływania na procesy decyzyjne, swobodnego 
działania w celu realizacji swoich interesów i potrzeb jako obywatel, pra-
cownik czy przedsiębiorca itd. Wiktor Osiatyński w trakcie obrad Komisji 
Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego zwracał uwagę, że definiując 

63 Stanowisko to potwierdził Trybunał Konstytucyjny. W swym orzecznictwie wyra-
ził bowiem pogląd, że konstytucyjny model społeczeństwa obywatelskiego zawarty zo-
stał w przepisach art. 11–13 Konstytucji, podkreślając jednocześnie znaczenie regulacji 
art. 12. Społeczeństwo obywatelskie ma wyrażać się w wolności tworzenia i działania 
związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, 
ruchów obywatelskich, działających w celu wpływania metodami demokratycznymi na 
kształtowanie polityki państwa. Tak m.in.: wyrok TK z dnia 27.05.2003 r., K 11/03; wy-
rok TK z dnia 10.04.2002 r., K 26/00; wyrok TK z dnia 14.12.2005 r., K 25/03; wyrok 
TK z dnia 24.02.2004 r., K 54/02; wyrok TK z dnia 16.01.2006 r., SK 30/05; wyrok TK 
z dnia 18.01.2006 r., K 21/05.
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pozycję organizacji społecznych w art. 12 ustawy zasadniczej, a zatem 
wśród norm statuujących zasady naszego ustroju, ustrojodawca dążył 
do podniesienia ich rangi. Organizacje obywatelskie stanowią istotny 
piąty element przestrzeni społecznej pomiędzy państwem a jednostką 
i wyrażają przestrzeń życia publicznego niezależną od państwa64. Z tej 
perspektywy, chcąc ująć interesującą nas ideę w stosownej regule ustro-
jowej, która wyrażałaby nie tylko złożony charakter budowy polskiego 
pluralistycznego społeczeństwa, lecz także uwypukliła znaczenie sektora 
obywatelskich organizacji pozarządowych, należałoby posłużyć się zasa-
dą ochrony społeczeństwa obywatelskiego, a nie tylko maksymą społe-
czeństwa obywatelskiego65.

Odnosząc te ustalenia do idei samorządności terytorialnej, nasuwa 
się refleksja, że jeśli będziemy traktować jako desygnat społeczeństwa 
obywatelskiego wyłącznie sektor organizacji pozarządowych, to samo-
rząd terytorialny nie może być traktowany jako przejaw struktur tej for-
muły społeczeństwa66. Wydaje się jednak, że takie zawężenie rozumienia 
pojęcia „społeczeństwo obywatelskie” nie jest uprawnione na gruncie 
polskiej ustawy zasadniczej, jeśli uwzględni się, że konstytucyjna formuła 
„Naród” aktualizuje się właśnie w obrazie pluralistycznego, samoorgani-
zującego się samorządu w różnych formułach o charakterze zinstytucjo-
nalizowanym bądź nie. Do tych drugich należeć mają podmioty takie, 
jak: „wierzący w Boga”, „partnerzy społeczni”, „rodziny”, „pracujący”, 
„mniejszości narodowe”, „mieszkańcy jednostek zasadniczego podziału 
terytorialnego”. Do form zinstytucjonalizowanych można natomiast za-
liczyć następujące podmioty: „wyborcy”, „partie polityczne”, „związki 
zawodowe”, „stowarzyszenia”, „ruchy obywatelskie”, „dobrowolne zrze-
szenia”, „fundacje i inne organizacje”67. Stowarzyszenia i dobrowolne 
zrzeszenia ludzi stanowią formę kolektywnego wykorzystywania konsty-
tucyjnych praw i wolności jednostki. 

64 „Biuletyn KK ZN” nr XIV, s. 25–26.
65 Zob. A. Pułło, Zasady ustroju politycznego państwa…, s. 175. Zob. także Idem, 

Zasada ochrony społeczeństwa obywatelskiego w systemie zasad konstytucyjnych, „Gdańskie 
Studia Prawnicze” 2012, T. 28.

66 Choć można definiować samorząd terytorialny jako organizację pozarządową 
w odwołaniu do rozróżnienia administracji rządowej i samorządowej, jednak nie jest on 
taką organizacją w znaczeniu angielskiej formuły nongovernmental organization, zwłasz-
cza w znaczeniu non profit organizations czy independent organizations. Na kwestię tę 
zwróciła uwagę T. Lipowicz w trakcie prac Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Naro-
dowego, podkreślając, że wskazane pojęcie nie jest przyjęte w polskim prawie administra-
cyjnym. „Biuletyn KK ZN” nr XIV, s. 23.

67 P. Sarnecki, Idea samorządności w strukturze społeczeństwa obywatelskiego, w: Sa-
morządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, red. Z. Witkowski, A. Bień-Kacała, 
Toruń 2013, s. 12–14.
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Zakładane przez ludzi na zasadzie dobrowolności, w formach prze-
widzianych przez prawo, organizacje pozarządowe (tzw. trzeci sektor) 
stanowią niewątpliwie ważny i często akcentowany przejaw obywatel-
skiej i społecznej aktywności jednostki, jednak nie jedyny czy najważ-
niejszy. W piśmiennictwie wskazuje się, że kolektywne wykorzystanie 
swobód obywatelskich może przejawiać się również w prawnym usank-
cjonowaniu „zrzeszeń niedobrowolnych” w tym znaczeniu, że przyna-
leżność do nich staje się warunkiem korzystania z pewnych praw i wol-
ności. Mogą one przybrać postać struktur niezinstytucjonalizowanych, 
gdy wyrażają się w społecznej, niesformalizowanej akcji zbierania pod-
pisów poparcia np. pod: inicjatywą ustawodawczą obywateli, petycją 
obywateli czy wnioskiem o zarządzenie referendum ogólnokrajowego 
w sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa68. Wskazane „zrzesze-
nia niedobrowolne” mogą realizować się również w utworzeniu z mocy 
prawa (a zatem niedobrowolnie) określonej struktury (a zatem zinsty-
tucjonalizowanej formy kolektywnej), w działalności której jednostka 
zostaje upodmiotowiona wraz z przypisaniem jej stosownego katalogu 
uprawnień. Przykładem tego rodzaju obligatoryjnej struktury społeczeń-
stwa obywatelskiego są wspólnoty samorządowe. Na gruncie przepisów 
ustawy zasadniczej stanowią one bazę tworzenia w drodze ustawy sfor-
malizowanych korporacji samorządowych z prawem do samozarządu, 
przekazaną im częścią spraw publicznych, jako jednostkom zasadnicze-
go podziału terytorialnego kraju.

Z tego punktu widzenia samorządność terytorialna stanowi formę or-
ganizacyjną, obligatoryjnie występującą z mocy przepisów naszej Konsty-
tucji w strukturze społeczeństwa obywatelskiego. Konieczne zatem staje 
się szczegółowe rozważenie związków między tymi kategoriami, zwłasz-
cza gdy uwzględni się, że postulaty właściwe dla dzisiejszej koncepcji 
społeczeństwa obywatelskiego są obecne w myśli politycznej i prawnej 
od dawna, a ich korzenie sięgają filozofii starożytnej Grecji69. Ich śla-
dy odnajdujemy już bowiem w Platońskim pojęciu Politei, oznaczającym 
związek obywateli oparty na przepisach prawa i hierarchii klas społecz-
nych. Podobnie zakwalifikować należy występującą w Arystotelesowskiej 
filozofii koinonia politike, którą definiowano jako osadzoną na porządku 
publicznym (koinon) wspólnotę polityczną państwa-miasta (polis). W na-
wiązaniu do Arystotelesowskiej „wspólnoty politycznej” Cyceron pisał 
zaś o civilis societas, której podstawą funkcjonowania miało być prawo 
cywilne rozumiane jako prawo obywatelskie.

68 Ibidem, s. 15–16.
69 Por. H. Izdebski, Z dziejów terminu „społeczeństwo obywatelskie”, w: Prawo i ład 

społeczny. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Turskiej, red. G. Polkowska, 
Warszawa 2000.
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Nowożytne ujęcie interesującej nas kategorii pojawia się wraz z prze- 
mianami społeczeństwa feudalnego oraz wzrostem znaczenia mieszczań-
stwa i miast, znajdując odzwierciedlenie w siedemnasto- i osiemnasto-
wiecznej angielskiej myśli społecznej, w pracach Johna Locke’a (1632–
1704) oraz Davida Hume’a (1711–1776). Ten pierwszy z uwagi na treść 
umowy społecznej utożsamiał civil socjety z political socjety. I tak w kon-
cepcji Locke’a zakres działania władzy państwa jest ograniczony do celu 
wyrażonego w umowie społecznej, czyli do zapewnienia bezpieczeństwa 
prawnego. W rezultacie społeczeństwo obywatelskie staje się strukturą 
wysoce zorganizowaną, w pierwszej kolejności w państwo, a następnie 
we wszelkie inne, w pełni dobrowolne, formuły stowarzyszania się lu-
dzi. Z tego względu władza państwowa (rząd) jest częścią civil socjety, 
stanowiącego w ujęciu ścisłym political socjety. Z kolei Immanuelowi 
Kantowi zawdzięczamy wprost postawienie tezy, że największym zada-
niem stojącym przed człowiekiem jest zrealizowanie idei społeczeństwa 
obywatelskiego rządzącego się powszechnie prawem. Adam Ferguson zaś 
pod pojęciem „społeczeństwo obywatelskie” rozumiał społeczeństwo cy-
wilizowane, które w rezultacie ewolucji ludzkości uzyskało zdolność do 
samoorganizowania się zarówno natury publicznej, jak i niepublicznej 
struktury70. Według Edmunda Burke’a, człowiek jako podmiot społeczeń-
stwa obywatelskiego, by móc korzystać ze swych obywatelskich praw, 
powinien zrzec się prawa do określenia, czym jest wolność. To zadanie 
zaś winien powierzyć pieczy państwa i innych ludzi, by zagwarantować 
sobie – w granicach wyznaczonych prawem – pewną dozę wolności. Sub-
stratem społeczeństwa obywatelskiego, zdaniem Burke’a, jest zatem samo 
państwo, a przewodnią ideą zasad działania tego ostatniego staje się har-
monia, tj. osiągnięcie stanu równowagi w układach: rządzący – rządzeni 
czy interes prywatny – interes publiczny etc. W zorganizowanym na za-
sadzie hierarchicznej społeczeństwie, w którym obowiązuje jedna moral-
ność oraz równość wobec prawa, relacja państwo (władza) – jednostka 
nie może być jednak sprowadzona do jednej czy najważniejszej formuły. 
Zależność między tymi podmiotami z natury rzeczy musi mieć złożony 
charakter. Składają się na nią bowiem niezliczone ciała pośredniczące, 
począwszy od rodziny i społeczności lokalnej, a skończywszy na struk-
turze aparatu państwowego. Niemniej to te pierwsze nieformalne więzi, 
zwyczajowe lojalności czy wspólne wierzenia są spoiwem państwa, gwa-
rantującym efektywność procesów decyzyjnych. Akcentując w ten spo-
sób znaczenie lokalnych społeczności, Burke odwołuje się do społecznej 
natury człowieka. Nie oznacza to, że przedkłada zbiorowości ponad jed-

70 H. Izdebski, Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw, 
Warszawa 2012, s. 217.
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nostkę, czy też że przecenia rolę i znaczenie państwa. W jego poglądach 
choć istotne są interesy jednostki i jej szczęście, jednak ich realizacja (tak 
wyznaczona wolność jednostki) może być trwała wyłącznie we wspólno-
cie czy dzięki państwu. Osią doktryny przywołanego teoretyka staje się 
w efekcie osiągnięcie odpowiedniej proporcji między przymusem a wol-
nością z równoczesnym podkreśleniem, że tylko porządek (prawny) za-
owocuje bezpieczeństwem i poczuciem pewności. Społeczeństwo, które-
go organizacja oparta jest na wynikających z prawa nakazach i zakazach 
oraz prawach i obowiązkach, nie jest „wrogiem” wolności jednostki, lecz 
jej „przyjacielem”. Bez tak rozumianego społeczeństwa prawdziwa wol-
ność nie jest bowiem możliwa. Realizować się ona ma w wolności spo-
łecznej, cywilizowanej, a zatem z natury rzeczy ograniczonej. Tylko tak 
rozumiana wolność zasługuje na ochronę ze strony państwa71.

Na tle analizy poglądów prezentowanych w systemie heglowskim 
nasuwa się wniosek, że ze swej natury społeczne struktury są co naj-
mniej trójszczeblowe. Pierwszy szczebel stanowi oparta na podstawach 
etycznych wspólnota narodowa, drugi to wywodzące się z niej państwo 
(wraz z władzą państwową i opinią publiczną), a trzeci – interesujące nas 
społeczeństwo obywatelskie. To ostatnie miało funkcjonować w sferze 
stosunków ekonomiczno-społecznych, poza zakresem bezpośredniego 
oddziaływania państwa. To w tej przestrzeni możliwa miała być zasadni-
czo swobodna inicjatywa obywatelska72.

Z kolei Alexis de Tocqueville73 w swych pracach zawarł analizę demo-
kratycznego społeczeństwa oraz rozważania na temat nieuchronnego kon-
fliktu takich wartości, jak wolność i równość. Szczególną uwagę poświęcił 
problematyce samorządności i samoorganizacji społeczeństwa, wynikają-
cym z nich korzyściom oraz politycznej naturze stowarzyszeń w kontek-
ście wartości składających się na znaczenie pojęcia „demokracja”. Warto 
zaznaczyć, że de Tocqueville jest autorem terminu „liberalna demokracja”. 
Twierdził, że demokracja realizuje się przez zagwarantowanie jednostce 
wolności i autonomii. Interesujący nas teoretyk swe prace koncentrował 
wokół zagadnienia konieczności sformułowania wskazówek co do kierowa-
nia społeczeństwem. W tej materii przypisywał istotną rolę m.in. zasadzie 
pomocniczości przy określaniu zasad współistnienia i współdziałania pań-
stwa i jednostki. Zwracał też uwagę na rolę ciał pośredniczących czy wolno-

71 E. Burke, Rozważania o rewolucji we Francji, tłum. D. Lachowska, Warszawa 
2008, s. 135 i n.; zob. R. Rydz, Edmund Burke na ścieżkach wolności, Poznań 2005.

72 H. Izdebski, Doktryny polityczno-prawne…, s. 218; por. P.S. Załęski, Neolibera-
lizm i społeczeństwo obywatelskie, Toruń 2012, s. 49–59, 80–86.

73 Por. D. Pietrzyk-Reeves, Idea społeczeństwa obywatelskiego, Toruń 2012, s. 60–
61, 98; zob. Ch.A. de Tocquevil le, O demokracji w Ameryce, przeł. B. Janicka, M. Król, 
wyd. 2, Kraków 1996.
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ści słowa w kształtowaniu relacji społeczeństwo – państwo. Dzięki swemu 
praktycznemu nastawieniu mógł postawić tezę o konieczności zachowania 
odpowiedniej równowagi między sprawnymi instytucjami odciążającymi 
obywateli a aktywną postawą tych ostatnich na rzecz właściwego funkcjo-
nowania społeczeństwa. Przytoczone rozważania doprowadziły ich auto-
ra do rozróżnienia sfery życia społecznego i gospodarczego, jako przejawu 
ludzkiej, autonomicznej aktywności, i życia państwowego, wyrażającego się 
w działalności państwa i rządu. Tym samym de Tocqueville podkreślał dy-
chotomię państwa i społeczeństwa. Opisując porządek państwowo-społecz-
ny, wspomniany autor posługiwał się trójdzielnym modelem, na który skła-
dały się: państwo, społeczeństwo polityczne i społeczeństwo obywatelskie. 
Państwo wyrażało się w systemie formalnego przedstawicielstwa politycz-
nego na czele z takimi instytucjami, jak: parlament, biurokracja, sądy i woj-
sko. To w jego przestrzeni sytuowało się społeczeństwo polityczne, rozumia-
ne jako wyraz zaangażowania jednostki w sprawy obywatelskie, tj. politykę, 
i sprawy publiczne. W drugiej z wymienionych dziedzin aktywności oby-
watela mieścić się miały: lokalny samorząd, działalność partii politycznych, 
działalność prasy czy strefa wpływu tzw. opinii publicznej. Społeczeństwo 
obywatelskie miało z kolei wyrażać się w prywatnej oraz społecznej aktyw-
ności jednostki. Ta pierwsza związana miała być z przedsięwzięciami natu-
ry ekonomicznej i gospodarczej, druga zaś wyrażała się w zaangażowaniu 
jednostki w działalność dobrowolnych stowarzyszeń czy zrzeszeń różnego 
rodzaju i szczebla organizacyjnego, których zakres działania wykracza poza 
jej wyłącznie prywatne interesy74. Rola wymienionych form aktywności 
jednostki była znacząca. To one wraz z ciałami pośredniczącymi między 
władzą (państwem) a jednostką (społeczeństwem) miały bowiem chronić 
przed możliwością tyranii75. Warto podkreślić, że Tocqueville wiele uwagi 
poświęcił samorządności jako istotnemu elementowi struktury społeczeń-
stwa politycznego. W swych rozważaniach podkreślał, że „wolna gmina” 
jest niekwestionowaną wartością dla państwa i społeczeństwa. Na początku 
XIX w. przywołany klasyk myśli samorządowej pisał bowiem: „w gminie 
tkwi siła wolnych społeczeństw. Instytucje gminne są dla wolności tym, 
czym są szkoły podstawowe: sprawiają, że nauka i wolność stają się dostęp-
ne dla wszystkich. Bez pomocy instytucji gminnych naród może stworzyć 
sobie wolny rząd, lecz nie będzie w nim ducha wolności”76.

74 Por. D. Pietrzyk-Reeves, Idea społeczeństwa obywatelskiego…, s. 98–99.
75 A. Pułło, Zasady ustroju politycznego państwa…, s. 168; zob. M. Tracz-Try -

niecki, Myśl polityczna i prawna Alexisa de Tocqueville, Kraków 2009; por. S. Załęski, 
Społeczeństwo cywilne i społeczeństwo polityczne: Heglowskie kategorie w recepcji Tocquevil-
le’a i Marksa, w: Społeczeństwo obywatelskie: Między ideą a praktyką, red. A. Kościański, 
P. Misztal, Warszawa 2008.

76 Ch.A. de Tocquevil le, O demokracji w Ameryce…, s. 134.
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W nauce prawa wkład myślicieli poprzedniego stulecia do teorii spo-
łeczeństwa obywatelskiego77 uznaje się za nieoceniony. Przywołane w spo-
sób wybiórczy tezy i ich twórcy akcentują trzy zasadnicze i do dziś aktu-
alne aspekty interesującej nas idei. Po pierwsze, wskazują na jej kulturalny 
i symboliczny wymiar, rozumiany jako przestrzeń kształtowania się war-
tości, obowiązujących dyrektyw postępowania oraz tożsamości społeczeń-
stwa. Po drugie, kwalifikują ją jako miejsce wytwarzania się więzi niefor-
malnych, inicjatyw i ruchów społecznych, funkcjonujących niezależnie od 
sformalizowanych instytucji społecznych (np. stowarzyszeń) czy społecz-
no-politycznych (np. partii politycznych czy związków zawodowych). Po 
trzecie, sprzyjają postrzeganiu jej jako forum komunikowania się różnych 
podmiotów i ich struktur organizacyjnych w sprawach ogółu na gruncie 
publicznej debaty. Tak wieloaspektowo rozumiane społeczeństwo stwarza 
podstawy i rezultat tworzenia kapitału społecznego.

Przytoczone analizy prowadzą do rozróżnienia dwóch sposobów ro-
zumienia interesującego nas terminu78. Pierwszy z nich – w odwołaniu 
do poglądów Locke’a i autorów anglosaskich doby Oświecenia – utożsa-
mia społeczeństwo obywatelskie z całokształtem instytucji politycznych 
(„rządowych”) i społecznych („pozarządowy”), działających na podsta-
wie prawa i gwarantujących obywatelowi prawo do korzystania z praw 
politycznych i ekonomicznych w ramach gospodarki rynkowej. Drugi – 
w odwołaniu do poglądów prezentowanych w systemie heglowskim oraz 
europejskich liberałów, poczynając od osiemnastowiecznych teoretyków 
francuskich – kwalifikuje społeczeństwo obywatelskie jako „pozarządo-
wą” sferę życia zbiorowego, leżącą poza domeną władzy państwowej, 
jednakże w granicach przez prawo określonych i przez tę władzę regla-
mentowaną lub kontrolowaną79. Desygnatem wykazującym cechy wła-
ściwe obu przytoczonym ujęciom pojęcia „społeczeństwo obywatelskie” 
jest jednostka samorządu terytorialnego. Utworzona – w zgodzie z jej 
konstytucyjnie wyznaczonym statusem ustrojowym – ustawą stanowi 
instytucję polityczną włączoną w struktury władzy publicznej, której or-
gany sprawują przysługującą jej część władzy państwowej na mocy legi-
tymacji udzielonej przez quasi-suwerena (członków wspólnoty lokalnej 
w akcie wyborczym). Gdy jednak uwzględnimy, że przyznane – co praw-
da ustawą, jednak w wykonaniu bezwzględnie wiążącej ustawodawcę 
konstytucyjnej reguły subsydiarności – jej zadania własne są na zasadzie 
samodzielności wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowie-

77 O historii idei społeczeństwa obywatelskiego zob. D. Pietrzyk-Reeves, Idea spo-
łeczeństwa obywatelskiego…

78 Zob. H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warsza-
wa 2011, s. 39 i n.

79 Tak H. Izdebski, Doktryny polityczno-prawne…, s. 218–219.
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dzialność przez organy tej jednostki, to samorządność terytorialna za-
czyna jawić się jako „pozarządowa” forma życia zbiorowego. To w tej 
przestrzeni realizuje się upodmiotowienie jednostki i jej struktur organi-
zacyjnych z prawem do samorządności w granicach wyznaczonych przez 
prawo jako mieszkańca części terytorium kraju. Zapewne ten ostatni 
czynnik powoduje, że w piśmiennictwie XX stulecia szerokim echem od-
bija się dyskusja na temat samorządności z perspektywy struktur właści-
wych dla społeczeństwa obywatelskiego. Proces ten nasila się zwłaszcza 
w latach siedemdziesiątych XX w., kiedy zachodzące w Europie Środko-
wej i Wschodniej procesy społeczne, ekonomiczne i polityczne skutkują 
narodzinami tendencji do uwolnienia się od presji ustroju komunistycz-
nego wielu państw. Z tymi ostatnimi tendencjami utożsamiał się również 
Karl Popper, filozof austriackiego pochodzenia. Jego poglądy niewątpliwe 
wywarły duży wpływ na dzisiejsze rozumienie społeczeństwa obywa-
telskiego, choć formalnie nie posługiwał się on tym terminem, lecz na 
zasadzie antytezy pojęciami społeczeństwo zamknięte i społeczeństwo 
otwarte80. To pierwsze miało być społeczeństwem plemiennym, kolek-
tywnym, ograniczonym i w konsekwencji rządzonym autorytarnie. Jego 
przeciwieństwem miało być społeczeństwo otwarte, oparte na współpra-
cy różnych podmiotów, w którym jednostka ma prawo do osobistych 
decyzji. W efekcie obdarzona rozumiem i zdolnością krytycznej analizy 
jednostka posiadać ma prawo do indywidualizmu. Popperowskie „spo-
łeczeństwo otwarte” to synonim „demokracji”, przy czym ten ostatni 
termin nie powinien być definiowany jako „rządy ludu”. W ujęciu Pop-
pera, istota „demokracji” wyrażać się miała w idei wolności oraz kon-
cepcji państwa sankcjonującego wolności polityczne jednostki. Ideałem 
tego państwa miały być nie rządy większości, lecz samorząd81. W efekcie 
państwo oparte na aksjologii liberalnej demokracji skonstruowane mia-
ło być na koncepcji rządu reprezentacyjnego oraz wolności indywidu-
alnej jednostki z prawem do jej samorozwoju i samorealizacji. Na tym 
tle pojawiło się pytanie, kto i na jakich zasadach powinien sprawować 
władzę. Szukając na nie odpowiedzi, Popper doszedł do przekonania, że 
„społeczeństwo otwarte” nie przetrwa bez instytucji (i związanych z nimi 
formalnych procedur działania) oraz bez niezależności obywateli (zasady 
dobrowolności stosunków między ludźmi), a te konstatacje prowadziły 
go do tezy o konieczności ustanowienia prawnych ograniczeń władzy 
państwowej. Niezbędna stała się zatem przede wszystkim instytucjonal-
na kontrola władzy, która wykluczyć miała możliwość antydemokratycz-

80 Zob. K. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, przeł. H. Krahelska, 
Warszawa 1993.

81 Ibidem, T. 1, s. 11.
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nych eksperymentów. Z tej perspektywy Popperowskie „społeczeństwo 
otwarte” dla osiągnięcia stawianych mu celów wymaga istnienia, w dzi-
siejszym rozumieniu, społeczeństwa obywatelskiego82.

W tym kontekście warte odnotowania są, wygłoszone w nawiązaniu 
do myśli Hegla, zapatrywania francuskiego filozofa, politologa i ekono-
misty greckiego pochodzenia Corneliusa Castoriadisa83. W swych poglą-
dach filozoficznych chciał on nie tylko zrozumieć i opisać otaczający go 
świat, ale także go kształtować i prowokować do zmiany. Podstawą przy-
wołanej teorii było założenie o racjonalności człowieka i niezdetermi-
nowaniu świata apriorycznymi prawami rządzącymi nim i człowiekiem. 
W konsekwencji otaczający nas świat miał być efektem ludzkich myśli, 
decyzji, umiejętności i działań. Człowiek i społeczeństwo nie mieli być 
też wpisani w konieczność dziejową. W filozofii Castoriadisa człowiek 
jest postrzegany jako byt wolny, a podstawą jego kondycji jest twórczość 
i kreatywność. Ma być też istotą demokratyczną w tym znaczeniu, że 
zdolny jest do poszukiwania czy tworzenia wspólnie z innymi nowych 
rozwiązań zastępujących dotychczasowe lub dominujące. Jego naturą nie 
jest zatem wyłącznie narzucanie innym z góry założonych koncepcji. 
Osią rozważań przywołanego teoretyka staje się w efekcie demokracja, 
lecz rozumiana znacznie szerzej niż wyłącznie jako narzędzie w walce 
z totalitaryzmem. W jego opinii o demokracji i w służbie demokracji 
nigdy nie napisano dość. Castoriadis uważał, że choć dziś demokracja 
i budowa demokratycznych struktur stały się celem samym w sobie, to 
nadal należy zachować ostrożność i kontrolować, czy właściwe dla niej 
balansowanie nie przechyliło się w złym kierunku. W tym kontekście 
dodawał, że obecnie nie chodzi już o gotowe formuły, lecz o eksplikację 
samej procedury towarzyszącej diagnozowaniu czy interpretowaniu de-
mokracji i jej faktycznego stanu. Demokracja coraz radykalniej wymyka 
się bowiem z powszechnie przyjętego myślenia o niej jako o ustroju, 
który ma porządkować i chronić ludzkie prawa, dobra i interesy (sze-
roko rozumiane). Nie mieści się już „w granicach prostych wyjaśnień 
politologicznych i nie jest jedynie formą organizacji, techniką rządzenia 
czy sposobem konstytuowania ciała politycznego i tkanki społecznej, ale 
[…] jest pewnego rodzaju ››stanem umysłu‹‹. Ukazuje dominujący sposób 
myślenia, rozwiązywania konfliktów, uwzględniania nowych tendencji 
w postrzeganiu świata i jego celu. […] można się nawet pokusić o po-
stawienie tezy, że aktualna kondycja demokracji odzwierciedla aktualny 

82 Por. D. Pietrzyk-Reeves, Idea społeczeństwa obywatelskiego…, s. 246–250.
83 Zob. m.in. C. Castoriadis, The Imaginary Institution od Society, transl. K. Bla-

mey, Cambridge 2005; Idem, Political and Social Writings, Vol. 1: 1946–1955. From the 
Critiqe of Bureaucracy to the Positive Content of Socialism, transl. D.A. Curtis, Minne-
apolis 1988, s. 76–107.
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stan kondycji ludzkiej, czy nieco mniej ogólnie, aktualny stan świado-
mości społecznej. Im bardziej wrażliwa na różnice jest demokracja, im 
bardziej otwarta na nowe możliwości, perspektywy i opinie, tym większa 
dojrzałość, świadomość i racjonalność naszej kondycji”84. Perspektywa 
filozoficzna Castoriadisa prowadzi do wniosku, że „demokracja nie spro-
wadza się do koncepcji porządkującej życie wspólnoty w granicach da-
nego obszaru bez uszczerbku na jej złożoności i nieoczywistości, że jest 
warunkiem egzystencji jako takiej”85.

W konsekwencji centralnym punktem filozofii Castoriadisa staje się 
twórczy człowiek. Świat go otaczający to przestrzeń pozbawiona jakie-
gokolwiek niezmiennego porządku, który miałby rządzić wszystkimi 
i wszystkim. Dlatego też dzięki swoim twórczym działaniom człowiek 
może kształtować go w pełny zakresie. W konsekwencji społeczeństwo 
nie może być wytworem historycznej konieczności czy z góry założone-
go porządku rzeczy, lecz kreacją tych, którzy w danym miejscu (społe-
czeństwie) i czasie podjęli wyzwanie i działali na rzecz wspólnoty. Tyl-
ko tak rozumiane społeczeństwo może zostać uznane za pełnoprawne 
źródło powoływanych instytucji, znaczeń, norm czy symboli86. Ponadto, 
francuski filozof był głęboko przekonany o słuszności idei wspólnoty 
samostanowiącej i samorządnej, opartej na autonomicznych i twórczych 
jednostkach. W teorii Castoriadisa samorządność urasta do rangi środka 
emancypującego jednostkę i jej możliwości. Co więcej, służyć ma wyeli-
minowaniu wszelkich podziałów i hierarchii, które nie mają mieć racji 
bytu, a już z pewnością jakichkolwiek przejawów racjonalności. Jedno-
cześnie to wolność jest fundamentem ludzkiej aktywności i przedsiębior-
czości. W jego opinii, wyłącznie działanie z góry niezdeterminowane ma 
szansę twórczego i realnego przeobrażania rzeczywistości w zgodzie z ideą 
równości. Wszelkie działanie inicjowane z zewnątrz, odgórnie niszczy 
autonomię. Samorządność stać się ma więc przestrzenią uczestniczenia 
w projektowaniu rzeczywistości, oderwaniem od podziału na niewol-
ników i panów, od dominacji uprzywilejowanej grupy, która wytwarza 
sensy w celu utrzymania władzy czy samych podziałów. Samorządność 
prowadzić ma zatem do odzyskania przez społeczeństwo procesu two-
rzenia sensów, a więc prawa do samostanowienia. W konsekwencji 
wspólnota ma odzyskać prawo do samodzielnego ustalania, czym jest 
sprawiedliwość, jak ma wyglądać prawo, co jest dobre, a co złe, dozwolo-
ne bądź zabronione. Decyzje zaś mają być podejmowane z pominięciem 
reprezentacji, bezpośrednio przez zaangażowane jednostki. Tak rozumia-

84 J. Sawicka, Demokratyczny stan umysłu. Teoria Corneliusa Castoriadisa, „Idea. 
Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych” 2015, nr 27, s. 200.

85 Ibidem.
86 Ibidem, s. 201.
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na samorządność ma też posiadać moc przezwyciężania biurokracji, po-
strzeganej przez Castoriadisa jako depozytariusza wszelkiego polityczne-
go zła. To w tej ostatniej widział on przyczyny politycznej absurdalności, 
problemów społecznych, niesprawiedliwości, nieracjonalności, a nawet 
czynnik warunkujący szeroko rozumiane zniewolenie. W jego zapatrywa-
niach biurokracja jako forma barbarzyństwa to radykalne zaprzeczenie 
demokracji. Ta pierwsza jest bowiem przykładem instrumentalnej racjo-
nalności, praktyki dominacji i systemem kierowania ludźmi na sposób 
zarządzania produkcją czy rzeczami87.

Demokracja w tej perspektywie myślowej staje się wspólnotą rzą-
dzącą się samodzielnie, bez pośrednictwa, bez grup dyktujących zasady 
i podporządkowujących sobie innych. W rezultacie tworzenie i ustana-
wianie prawa należy do wszystkich w takim samym stopniu. Nie ma też 
podziału na rządzących i rządzonych. Castoriadis staje się orędownikiem 
przestrzeni politycznej otwartej na uczestnictwo i bezpośrednie zaanga-
żowanie jednostek, propagatorem polityki sprzyjającej wspólnocie samo-
ustanawiającej się i działającej na rzecz samorządności. Konsekwencją 
tego zapatrywania jest oczywiście przekazanie odpowiedzialności za bieg 
wydarzeń ludziom. To człowiek jest autorem wszelkich negatywnych zja-
wisk, jak: globalizacja, rozwarstwienie społeczne, przepaść między bied-
nymi i bogatymi. Zatem wszystko można zmienić, jeśli tylko zostanie 
w tym celu podjęte zbiorowe przedsięwzięcie88. Na tle tych ostatnich tez 
koncepcji Castoriadisa nieuprawniony wydaje się prezentowany w pi-
śmiennictwie pogląd, który zarzuca mu, że w ujęciu jego filozofii praw-
dziwie autonomiczne społeczeństwo to społeczeństwo autonomicznych, 
samokonstytuujących się, wyposażonych w wolność wyboru jednostek, 
które stać się mają bazą budowy samorządnego społeczeństwa. Ta teza 
ma kształtować ideę społeczeństwa obywatelskiego w odniesieniu do jed-
nego jej wymiaru, a mianowicie stworzenia wolnej od ingerencji państwa 
sfery swobodnego działania jednostki w celu realizacji własnych intere-
sów, łącznie z prawem do stowarzyszania się dla ich realizacji.

Zdaniem Doroty Pietrzyk-Reeves, w ten sposób interesujący nas teo-
retyk ma pomijać niezwykle istotną cechę omawianej kategorii, tj. sta-
nowienia bazy dla wytwarzania więzi międzyludzkich, solidarności czy 
troski o dobro wspólne. W ten sposób społeczeństwo ma stać się jedy-
nie zbiorem jednostek i grup, a nie wspólnotą89. Ta ocena wydaje się 
za szczegółowa. Analiza poglądów Castoriadisa prowadzi do wniosku, 
że akcentując twórcze zdolności jednostki i jej aktywność, uzasadnia 

87 Ibidem, s. 206.
88 Ibidem, s. 206–207.
89 Tak D. Pietrzyk-Reeves, Idea społeczeństwa obywatelskiego…, s. 227.
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on zdolność człowieka do samoorganizowania się, ale także do wzię-
cia odpowiedzialności za efekty swoich działań. Drogą do rozwiązania 
wszelkich bolączek świata ma być wykorzystanie twórczych zdolności 
człowieka wraz z przerzuceniem odpowiedzialności za działania i ich 
efekty z bliżej niespersonalizowanego rządu na ludzi, a więc na każdego 
z nas. Z tej perspektywy o dobro wspólne i realizację interesów wspól-
noty powinien dbać i być odpowiedzialny każdy. Sposób postrzegania 
przez Castoriadisa demokracji niewątpliwe jest niestandardowy. Według 
niego, wartością nie do przecenienia jest położenie nacisku na znaczenie 
i siłę sprawczą oddolnych inicjatyw, które służyć mają pobudzaniu myśli 
i wyobraźni jednostki, tym samym stać się mają motorem jej aktywno-
ści społeczno-politycznej oraz – w szerszym znaczeniu – rozwoju całych 
społeczności. W tym ujęciu demokracja odgrywa rolę służebną wobec 
naturalnych predyspozycji członków wspólnoty, które urzeczywistniają 
się w ich dążeniu nie do poddania się biegowi zdarzeń, lecz wręcz od-
wrotnie – do ich kreowania, wpływania mocą woli i działań na formę 
i treść otaczającego świata. W efekcie społeczeństwo przechodzi z pozycji 
podwykonawcy woli państwa i jego decydentów do pozycji współtwórcy 
zachodzących w otaczającym nas świecie zjawisk90.

Ta syntetyczna analiza poglądów prezentowanych w piśmiennic-
twie na temat społeczeństwa obywatelskiego prowadzi do zasadniczego 
wniosku. W swych poszukiwaniach przywołani teoretycy dostrzegali, że 
budulcem społeczeństwa są wolne, świadome jednostki, aktywnie zaan-
gażowane w sprawy publiczne. Jako takie są one predysponowane do 
partycypowania w demokratycznych procesach zachodzących w każdym 
państwie, z możliwością wykorzystania różnych form ich samoorga-
nizowania się. Z tej perspektywy interesujący nas teoretycy próbowa-
li rozstrzygnąć delikatną kwestię, a mianowicie w odpowiedni sposób 
wyznaczyć strefę autonomii sektora obywatelskiego w demokratycznym 
państwie prawa. Jednocześnie przyjmowali, że funkcjonujący w państwie 
system sprawowania władzy powinien zakładać zarządzanie sprawami 
publicznymi w duchu solidaryzmu społecznego, z wykorzystaniem insty-
tucji demokracji partycypacyjnej. W ten sposób jednostka i struktury or-
ganizacyjne, w których ona funkcjonuje, powinny zostać upodmiotowio-
ne i uzyskać odpowiedni wpływ na proces rządzenia sprawami państwa. 
Jednocześnie konieczne jest istnienie zaufania, że czynnik obywatelski 
zdolny jest brać w nim udział i to w duchu dbałości o dobro wspólne 
i solidaryzmu społecznego. Ta ostatnia konstatacja nieuchronnie prowa-
dziła do tezy o wymogu oparcia modelu relacji państwo – społeczeń-

90 Na temat oceny koncepcji Castoriadisa oraz odpowiedzi na pytanie, czy ma ona 
szansę na urzeczywistnienie zob. J. Sawicka, Demokratyczny stan umysłu…, s. 211–212.
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stwo obywatelskie na założeniu możliwości ingerencji władzy publicznej 
w wykonywanie konstytucyjnych i ustawowych uprawnień i obowiąz-
ków przez struktury społeczeństwa obywatelskiego. W konsekwencji 
państwo w granicach określonych przez prawo posiada konstytucyjną 
kompetencję do reglamentowania sposobu korzystania z praw i wolności 
obywatelskich. Ingerencja ta nie powinna jednak służyć odpowiedniemu 
zharmonizowaniu interesu jednostki czy grupy z interesem publicznym. 
Toczące się w pluralistycznym społeczeństwie i państwie spory powinny 
w efekcie prowadzić do wypracowania właściwej proporcji między reali-
zacją interesu jednostki czy grupy (w duchu zagwarantowania jednostce 
prawa do samorozwoju) a interesu publicznego, utożsamianego z intere-
sem państwa, rozumianym jako dobro wspólne wszystkich obywateli91.

Jak potwierdzają przytoczone rozważania, wyznaczona prawem stre-
fa obywatelskiej autonomii oraz ochrona urzeczywistniania w praktyce 
funkcjonowania państwa i społeczeństwa wartości składających się na 
ich dobro wspólne stanowią dziś węzłowy problem wymagający roz-
wiązania. W konsekwencji określenie zasad działania aparatu władzy 
publicznej powinno nastąpić przez pogodzenie dwóch wartości: efek-
tywnego zarządu sprawami państwa i odpowiedniej pozycji ustrojowej 
struktur organizowania się społeczeństwa obywatelskiego. Jednocześnie 
proces rządzenia państwem z udziałem czynnika obywatelskiego win-
no się realizować w duchu solidaryzmu społecznego i urzeczywistniania 
dobra wspólnego. W efekcie przyjmowane rozwiązania (ujęte w ramy 
prawa formy zinstytucjonalizowanych i niezinstytucjonalizowanych ru-
chów obywatelskich) powinny służyć eksponowaniu społecznej i pro-
państwowej natury człowieka, która wyraża się w postrzeganiu go jako 
istoty rozumnej, autonomicznej, zdolnej do samorealizacji, szukającej 
u innych aprobaty, ale także gotowej do akceptacji poglądów i interesów 
innych.

Z założenia aktywna postawa człowieka powoduje, że chce i niejed-
nokrotnie bierze aktywny udział, również w sferze inicjatywnej, w re-
alizowanych w państwie działaniach, np. w dziedzinie kulturalnej, spo-
łecznej czy ekonomiczno-gospodarczej. Prospołeczna i propaństwowa 
natura człowieka wyrażają się również w jego zdolności do troski o dobro 
wspólne oraz korygowania w duchu solidaryzmu preferowanego sposobu 
realizacji jego indywidualnych interesów. W tym ujęciu kategorie dobra 
wspólnego oraz solidaryzmu społecznego redefiniują treść założeń dok-
tryny liberalizmu, uzupełniając je o wartości wyższego rzędu: moralne, 

91 J. Blicharz, Administracja publiczna i społeczeństwo obywatelskie w państwie pra-
wa, Wrocław 2012, s. 54–57.
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religijne, ideowe czy narodowe92. Klasyczny liberalizm zakłada, że życiem 
społecznym powinny kierować reguły: nieskrępowanej wolności jednost-
ki, tolerancji, wolnego rynku, konkurencji. W tym znaczeniu kategorię 
dobra wspólnego sprowadza się do szczęścia jednostki i rodziny, czyli 
kolektywnie rozumianego dobrobytu, zawężając definicję interesującego 
nas pojęcia do sfery ekonomicznej i prawnoadministracyjnej93.

Analiza postanowień polskiej ustawy zasadniczej prowadzi do wnio-
sku, że budulcem społeczeństwa są wolne, świadome, aktywne jednostki. 
Z uwagi na to, że przejawiają one zainteresowanie sprawami publiczny-
mi, powinny zostać instytucjonalnie (zarówno w sposób autonomiczny, 
jak i kolektywny, w tym przez przynależność do stowarzyszeń czy partii 
politycznych) uprawnione do partycypowania w demokratycznych pro-
cesach zachodzących w naszym państwie94. W ten sposób generowane 
jest powstawanie mniej lub bardziej sformalizowanych wspólnot, które 
stają się szkołą obywatelskich (prospołecznych i prosolidarnościowych) 
postaw ludzi. Funkcjonowanie w oddolnie tworzonych wspólnotach sta-
je się bowiem naturalną przestrzenią wyważania w duchu ochrony dobra 
wspólnego i solidaryzmu społecznego kolidujących z sobą interesów. To 
uwarunkowanie niewątpliwe dostrzegł polski ustrojodawca, podnosząc 
je do rangi wartości konstytucyjnej. Mianowicie, uwzględniając społecz-
ną naturę człowieka, przejawiającą się w łączeniu się obywateli w pewne 
wspólnoty, przyjął, że implikuje ona również inne rozumienie suweren-
nego narodu niż tylko jako homogenicznego agregatu jednostek. Na grun-
cie polskiej Konstytucji naród to suma jednostek go tworzących, które 
nie tracąc swej osobowości, łączyć się mogą w rozmaite, faktyczne, mnie 
lub bardziej sformalizowane kolektywy, posiadające status powstającego 
w pełni dobrowolnie lub „niedobrowolnie” (w przedstawionym wyżej 
rozumieniu) zrzeszenia obywatelskiego. Owe kolektywy stają się forum 
wypracowywania i formułowania przez te zbiorowości ocen, interesów, 
życzeń, preferencji i dążeń, wychodząc z pułapu przesłanek o charakterze 
wycinkowym (selektywnym). Ponadto, we wspomnianych kolektywach 
jednostka może spełniać się w realizacji różnych zadań i ról społecznych. 
Przywołane gremia mogą wchodzić zarówno z sobą, jak i z indywidual-
nym człowiekiem czy organami władzy publicznej w rozmaite interakcje, 
mogą stać się platformą współpracy, współdziałania, ale również konku-
rencji i rywalizacji przywołanych kategorii podmiotów. Konstytucja, da-
jąc wyraz wolnościowemu statusowi jednostki, gwarantuje jej możliwość 

92 Tak S. Kowalczyk, Liberalizm i jego filozofia, Katowice 1995, s. 119–122.
93 Zob. szerzej na ten temat S. Wójcik, Samorząd i państwo. Przyszłość i odpowie-

dzialność, Lublin 2013, s. 40–46.
94 Por. wyrok ETPCz z dnia 17.02.2004 r. w sprawie Gorzelik i in. przeciwko Polsce, 

skarga nr 44158/98. 
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samodzielnego, aktywnego samorealizowania się, a także działania w ra-
mach grupy bez utraty osobowości, w celu częstokroć efektywniejsze-
go wyrażania swej postawy obywatelskiej. W tym ujęciu naród staje się 
desygnatem społeczeństwa obywatelskiego. Jako taki wyposażony został 
w zdolność do samodzielnego (autonomicznego) definiowania i wyraże-
nia swoich postaw i woli wobec różnych przejawów życia zbiorowego, 
łącznie z prawem wpływania na sposób sprawowania władzy w pań-
stwie. Tak określony cel naród realizuje nie tylko przez reprezentujące go 
konstytucyjne podmioty (posłów i senatorów – art. 104 i 108 Konsty-
tucji RP), ale w sposób samodzielny i autonomiczny oraz bezpośredni 
przez mniej lub bardziej sformalizowane struktury organizacyjne (kon-
stytucyjnie wyznaczone wspólnoty) oraz procedury95.

Przyjąć należy, że w ten sposób ustrojodawca oparł koncepcję budo-
wy systemu sprawowania władzy publicznej i wpisanego weń procesu 
decyzyjnego na instytucjach występujących w państwie demokratycz-
nym, przywiązujących dużą wagę do form działania właściwych dla de-
mokracji partycypacyjnej. Rozstrzygając o ustroju gospodarczym naszego 
kraju, ustrojodawca wprost odwołał się do tych wartości. Mianowicie 
opowiedział się za koncepcją społecznej gospodarki rynkowej, której 
jednym z filarów, obok wolności działalności gospodarczej i własności 
prywatnej, jest solidarność, dialog i współpraca partnerów społecznych. 
W myśl przywołanej zasady ustrojodawca obliguje władze publiczne do 
utrzymywania otwartego, przejrzystego i regularnego dialogu z plurali-
stycznym społeczeństwem (suwerenem) i jego strukturami stanowiącymi 
formę samoorganizowania się obywateli. W konsekwencji konstytucyjny 
status prawny jednostki gwarantuje obywatelom prawo do samoorga-
nizowania się, w celu realizowania – w sposób odpowiadający ich po-
trzebom, celom i interesom – różnych przejawów swojej aktywności za-
wodowej, społecznej czy politycznej96. Podkreślić należy, że realizowany 
w różnych formach dialog na linii władza publiczna – społeczeństwo nie 
może mieć charakteru wyłącznie pozornego zasięgnięcia, w prawem prze-
pisanych formach, opinii suwerena. Wspomniany dialog nie może też 
prowadzić do dyktatu czy to większości, czy to mniejszości wywodzącej 
się ze struktur społeczeństwa obywatelskiego. Ta pierwsza alternatywa 
staje się prawdziwa, gdy lekceważenie zdania mniejszości prowadzi w jej 
odczuciu do naruszenia wartości chronionych konstytucyjnie, druga zaś – 
gdy posiadające aktualną demokratyczną legitymację organy państwowe 

95 P. Sarnecki, Idea samorządności w strukturze…, s. 16–17. Na związki zasady 
suwerenności narodu z problematyką wyznaczania władztwa samorządu terytorialnego 
zwraca uwagę J. Ciapała. Zob. J. Ciapała, Samorząd terytorialny w Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej…, s. 11–12.

96 Por. wyrok TK z dnia 27.05.2003 r., K 11/03.
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(zwłaszcza egzekutywa) stają się z uwagi na poglądy mniejszości ubez-
własnowolnione tak dalece, że nie mogą efektywnie wykonywać swych 
konstytucyjnych funkcji organów państwowych.

Jednym z przejawów tak rozumianej społeczno-politycznej aktyw-
ności człowieka oraz formułą pozwalającą na realizowanie solidarno-
ści, dialogu i współpracy partnerów społecznych jest przestrzeń samo-
rządności terytorialnej, w której jednostka zyskuje podmiotowość jako 
członek lokalnej wspólnoty. W ustawie zasadniczej, wyrażając zasadę 
udziału obywateli w funkcjonowaniu państwa przez tworzenie różnego 
rodzaju organizacji i struktur, umożliwiających obywatelom realizację 
ich interesów oraz prezentowanie opinii, ideę społeczeństwa obywa-
telskiego powiązano z zasadą pomocniczego charakteru władzy pań-
stwowej, w tym również szczebla centralnego. Łącznie rozpatrywane 
powyższe zasady gwarantują jednostce wolność samoorganizowania się 
w wybranej przez siebie formie, w celu formułowania zróżnicowanych 
programów i tworzenia organizacji (wspólnot) służących ich realizacji. 
Państwo w te procesy może ingerować wyłącznie w zgodzie z Konsty-
tucją, z zastosowaniem maksymy subsydiarności97. W ten sposób nie-
uchronnie w proces sprawowania władzy państwowej włączono dialog 
społeczny, rozumiany jako demokratyczna metoda wpływania na kształ-
towanie polityki państwa oraz określania sposobu wykonywania zadań 
publicznych przez struktury właściwe dla społeczeństwa obywatelskiego. 
Dialog społeczny staje się również przestrzenią uzasadnienia konieczno-
ści ingerencji w sprawy obywateli i ich wspólnot władzy centralnej oraz 
wykazania, że nie doszło do przekroczenia granic reguły pomocniczości. 
Wydaje się, że najbardziej predysponowanym miejscem do prowadzenia 
tak złożonego dialogu jest samorząd terytorialny. To na tym poziomie, 
w skali mikro, przedstawiciel administracji rządowej – wojewoda, może 
prowadzić efektywnie dialog ze społeczeństwem obywatelskim. Upraw-
nionymi do artykułowania oraz prezentowania interesów wspólnot sa-
morządowych są w szczególności organy samorządu terytorialnego, legi-
tymujące się demokratycznym, uzyskanym bowiem w akcie wyborczym, 
mandatem tej społeczności. Patrzenie na samorządność terytorialną z tej 
perspektywy pozwala zakwalifikować ją jako obligatoryjnie realizowa-
ny, podmiotowy zakres zinstytucjonalizowanego dialogu społecznego na 
linii państwo – wspólnota lokalna. Natomiast istota efektywności tego 
dialogu sprowadzona zostaje do odpowiedniego zbalansowania i zhar-
monizowania sprzecznych interesów, które stanowią naturalne zjawisko 
w pluralistycznym społeczeństwie, również w relacji interesu państwa 
do interesu wspólnoty lokalnej. 

97 Por. uchwała NSA z dnia 12.12.2005 r., II OPS 4/05.
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Przytoczone rozważania prowadzą do wniosku, że samorządność te-
rytorialna powinna być kwalifikowana jako kategoria wyrażająca swoistą 
treść publicznego prawa podmiotowego jednostki samorządu terytorial-
nego i odpowiednio – refleksowo człowieka jako członka lokalnej czy 
regionalnej wspólnoty. Z tych względów właściwe wdrożenie idei samo-
rządności terytorialnej w naszym kraju stanowi wyraz nie tylko realizo-
wania się jednostki jako członka wspólnoty lokalnej. Warunkuje ono 
także możliwość efektywnego wprowadzenia w życie konstytucyjnego 
nakazu oparcia mechanizmu systemu sprawowania władzy na zasadzie 
dialogu władzy publicznej ze społeczeństwem, stając się newralgiczną, 
zinstytucjonalizowaną strukturą społeczeństwa obywatelskiego.

Po przywróceniu w 1990 r. samorządu terytorialnego to właśnie roz-
wój samorządności przyczynił się walnie do rozpowszechniania postaw 
obywatelskich i budowy społeczeństwa obywatelskiego. Samorząd tery-
torialny i społeczeństwo obywatelskie są względem siebie instytucjami 
autonomicznymi, jednakże pozostającymi w swoistym sprzężeniu zwrot-
nym. Nie sposób sobie dziś wyobrazić dobrze funkcjonujące, nowocze-
sne społeczeństwo obywatelskie bez rozwiniętego w duchu pomocniczo-
ści zinstytucjonalizowanego systemu samorządności jednostki, w tym 
zwłaszcza w ramach wspólnoty lokalnej. 

Powołanie w Polsce gmin z równoczesnym przeprowadzeniem po-
wszechnych wyborów samorządowych stało się ważkim bodźcem do 
zintegrowania społeczności lokalnej, uruchamiającym ich zdolności do 
inicjatywy oraz podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju wspólnoty. 
Powszechnie rozwój samorządności przyczynił się do zasadniczej zmiany 
świadomości społecznej. Sukcesywne wyposażanie, w zgodzie z konsty-
tucyjną zasadą pomocniczości, trwale akceptowaną przez władzę poli-
tyczną, w coraz to szerszy katalog zadań własnych ugruntowało wiarę 
w zdolność lokalnych społeczności do wykonywania zadań publicznych 
w duchu ochrony dobra wspólnego i solidaryzmu społecznego. W prakty-
ce kształtowania na poziomie ustaw imperium samorządu terytorialnego 
powszechnie akceptowano, że zdecentralizowanie i społeczno-samorzą-
dowe rozstrzyganie spraw lokalnych prowadzi również do optymalizacji 
wykorzystania środków przeznaczanych z budżetu państwa na realizację 
konkretnych działań publicznych. Pozytywne efekty procesu wdrażania 
samorządności w strukturach podziału terytorialnego kraju skutkowa-
ły upowszechnieniem się oceny, że dwie pierwsze kadencje samorządu 
(lata 1990–1998) były znaczącym sukcesem, a reforma samorządowa – 
najbardziej udaną reformą III Rzeczypospolitej. Oceniano, że usankcjo-
nowanie z takim powodzeniem samorządności terytorialnej stanowiło 
najpotężniejszy impuls wyprowadzający polskie społeczeństwo z realiów 
postkomunistycznej Polski lokalnej, w której społecznie utrwalone były 
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postawy pasywności i uległości wobec komunistycznej nomenklatury. 
Recenzując efekty interesującej nas reformy, zwracano uwagę, że zdołano 
zrealizować założenia reformy samorządowej, w tym jedno z ważniej-
szych, tj. stworzenie podstaw rozwoju form demokracji bezpośredniej 
i samorządności na poziomie wspólnoty lokalnej, kwalifikowanych jako 
realizowanych niezależnie od instytucjonalnego systemu samorządu te-
rytorialnego98.

W piśmiennictwie ocenia się, że wspólnoty lokalne stanowią natu-
ralne środowisko kształtujące tożsamość obywateli z uwzględnieniem 
granic terytorialnych jej zasięgu. Jednocześnie współpraca lokalnej spo-
łeczności może być oparta na różnych podstawach, a mianowicie nie 
tylko na więzi przestrzennej, lecz także na wspólnocie zainteresowań czy 
celów, z zastosowaniem zarówno struktur organizacji pozarządowych, 
jak i właściwych dla zinstytucjonalizowanego samorządu gminnego form 
działania. W tym ostatnim zakresie współpraca lokalna realizowana 
może być w gminach wiejskich w sołectwach, a w miastach – radach 
osiedli i radach dzielnic, stanowiąc przejaw demokracji bezpośredniej. 
W ten sposób samorzutnie kształtować się mogą więzi społeczne oraz 
rozwijać aktywność obywatelska, począwszy od rodziny i sąsiedztwa 
przez wyższe struktury samorządowej organizacji lokalnej wspólnoty. 
Znaczenia stworzonych w ten sposób form samoorganizacji społecznej 
dla integracji wspólnot lokalnych oraz usankcjonowania bazy społecz-
nej aktywności nie można przecenić. Zgodnie z ideami przyświecającymi 
reformie samorządowej, wszelkie uprawnienia wyrażające się w realiza-
cji interesów lokalnych społeczności stopnia podstawowego (gminnego) 
przyznano radom gmin. One zaś, w odwołaniu do zasady subsydiarno-
ści, powinny realizować w tym zakresie proces decyzyjny z udziałem 
właściwych merytorycznie jednostek pomocniczych oraz lokalnej lud-
ności, kształtując w ten sposób pojęcie lokalnej ojczyzny i wzajemnej 
lojalności. Na rozwój tych ostatnich oczywiście powinny zostać przyzna-
ne stosowne środki zarówno infrastrukturalne (np. dom kultury z salą 
umożliwiającą odbycie zebrania), jak i finansowe. Wzmocnieniu lokalnej 
demokracji, zwłaszcza partycypacyjnej, służyć ma wprowadzenie w pra-
wie samorządowym, a także w praktyce funkcjonowania, odpowiednio 
obowiązku lub zwyczaju sankcjonowanego w prawie miejscowym, zasad 
sprawowania władzy lokalnej z wykorzystaniem różnych form konsul-
tacji społecznych. Choć nie mają one formalnie mocy wiążącej, jednak 
możliwość wypowiedzenia się lokalnej społeczności wzmacnia więzi 
międzyludzkie i sprzyja uspołecznieniu mechanizmu sprawowania wła-

98 A. Krasnowolski, Społeczeństwo obywatelskie i jego instytucje. Opracowania tema-
tyczne OT–627, Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji, Warszawa 2014, s. 15–16.
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dzy. Skutkują też zwiększeniem efektywności władzy przez zapoznanie 
się z aprobującym lub nieaprobującym stanowiskiem lokalnego suwerena 
w odniesieniu do projektowanych rozstrzygnięć lokalnych władz. Znając 
opinię adresatów wiążących dla nich decyzji, organy samorządu teryto-
rialnego mają możliwość ich skorygowania przez uwzględnienie pomi-
janych dotąd zapatrywań na rozpatrywane zagadnienie. I tak samorządy 
zobowiązane są do przeprowadzania z mocy ustawy takich konsultacji 
w tak ważkich sprawach (m.in. ingerujących w sferę korzystania z praw 
i wolności jednostki), jak: tworzenie studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, tworzenie planów zagospodarowania 
przestrzennego, opracowywanie programów ochrony środowiska, a także 
w odniesieniu do projektów zmian granic gmin, powoływania lub li-
kwidacji samorządowych jednostek pomocniczych. Samorządy mogą też 
z własnej inicjatywy poddawać rozmaite sprawy pod konsultacje spo-
łeczne. Upowszechniającą się w ostatnim czasie formą aktywizacji spo-
łeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym stały się tzw. budżety 
obywatelskie, zwane także budżetem partycypacyjnym. Instytucja ta po-
lega na wydzieleniu z gminnego budżetu pewnej jego części, o sposobie 
wydatkowania której decydować mają na zasadzie dobrowolności człon-
kowie danej wspólnoty lokalnej w drodze konsultacji społecznych99. Ko-
lejnym przejawem aktywności wspólnoty samorządowej jest zagwaran-
towanie jednostce dostępu do informacji publicznej odnoszącej się do 
działalności lokalnych władz. W orzecznictwie trybunalskim wskazuje 
się, że na gruncie polskiej ustawy zasadniczej, a także w konwencjach 
i innych międzynarodowych aktach prawnych, w tym wspólnotowych, 
powszechny, szeroki dostęp do informacji o sprawach publicznie donio-
słych stanowi niezbędną przesłankę zaistnienia społeczeństwa obywa-
telskiego, a w konsekwencji – urzeczywistnienia demokratycznych zasad 
funkcjonowania władzy100.

Samorządność terytorialna nie jest wolna od niebezpieczeństw zagra-
żających budowaniu lokalnych więzi i uspołecznieniu procesu sprawowa-
nia lokalnej władzy. Przywołany problem wyraża się przede wszystkim 
w upolitycznieniu systemu wykonywania lokalnego władztwa, z równo-
czesnym uwikłaniem w konflikty definiowane z poziomu centralnego, 
zarządzane z pozycji władzy centralnej, a zatem materialnie niedotyczące 
w sposób bezpośredni spraw objętych władztwem lokalnej społeczności. 
W praktyce ten problem może się pojawić, gdy nastąpi upartyjnienie lo-
kalnych struktur pretendujących do powołania na stanowiska w lokal-

 99 Ibidem, s. 17–19.
100 Tak m.in.: wyrok TK z dnia 12.05.2008 r., SK 43/05; wyrok TK z dnia 15.10.2009 r., 

K 26/08; wyrok TK z dnia 7.06.2016 r., K 8/15.
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nych władzach. Na możliwość wystąpienia tego rodzaju trudności, godzą-
cej w autonomiczność i suwerenność decyzji lokalnych władz, zwrócono 
uwagę w piśmiennictwie. W systemowej wykładni tego zagadnienia 
wskazano, że konstrukcję samorządu terytorialnego oparto na podob-
nych filarach, jak instytucje ogólnopaństwowe. Różnica w budowie tych 
instytucji wyraża się w tym, że na poziomie samorządu nie występuje ex 
definitione działalność homogeniczna (całego) narodu jako dzierżyciela 
władzy suwerennej. Samorządność terytorialna nie stanowi zatem przeja-
wu realizacji jego władzy zwierzchniej. Ta fundamentalna różnica powin-
na sprzyjać kształtowaniu oddolnie lokalnych struktur, oddziałując w ten 
sposób hamująco na aktywność we wspólnotach partii politycznych. Te 
ostatnie powołane są w myśl postanowień ustawy zasadniczej do dzia-
łania na poziomie centralnym w celu wpływania dostępnymi prawnie 
środkami (jako opcja rządząca lub opozycja) na kształtowanie „polityki 
państwa”, a nie na sposoby wykonywania przyznanej wspólnocie części 
zadań publicznych. Zjawisko silnego upartyjnienia samorządów należy 
zatem ocenić jako niewłaściwe zarówno z przyczyn instytucjonalnych, 
jak i konstytucyjnej misji samorządności terytorialnej101.

Na gruncie analizowanych przepisów obowiązującej Konstytucji oraz 
praktyki funkcjonowania interesującej nas instytucji samorząd teryto-
rialny jawi się jako obligatoryjna instytucja prawa publicznego. Jest ona 
wpisana na trwałe w struktury społeczeństwa obywatelskiego, a lokalne 
społeczności przywiązane są do realizowania swoich interesów z tego 
poziomu organizacji państwa i społeczeństwa. Ustrojową funkcją samo-
rządu staje się zarząd istotną częścią tych zadań publicznych, a jednocześ- 
nie tymi, które służą zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej. 
W efekcie tak wyznaczone imperium lokalnej wspólnoty leży w orbicie 
jej bezpośredniego zainteresowania, a zatem i właściwości. Wyposażone 
w osobowość prawną społeczności lokalne, jako jednostki samorządu te-
rytorialnego obejmujące określone terytorium wraz z jego mieszkańcami, 
stają się również trwałym i istotnym elementem systemu sprawowania 
władzy publicznej, wykazującym cechy jego uspołecznienia. Wydaje się 
również, że utworzony zgodnie z literą i wartościami ustawy zasadniczej 
samorząd terytorialny stał się nie tylko podwaliną społeczeństwa oby-
watelskiego, ale także katalizatorem aktywizacji oraz rozwijania różnych 
form działania i partycypacji społecznej w systemie sprawowania władzy 
zachodzących w pluralistycznym społeczeństwie.

101 P. Sarnecki, Idea samorządności w strukturze…, s. 25.
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3.  Władztwo samorządu terytorialnego (władza municypalna) 
na gruncie systemu sprawowania władzy przez suwerena 
i zasady podziału władzy państwowej

Fundamentalną kwestią wyznaczenia podstaw organizacji i dzia-
łania każdego państwa jest oznaczenie podmiotu dzierżącego władzę 
zwierzchnią wraz z systemem jej faktycznego sprawowania oraz aksjo-
logii państwa. Polski ustrojodawca podstawowe w tej materii rozstrzy-
gnięcia zawarł w preambule do Konstytucji oraz w przepisach art. 2, 4 
i 10. W przywołanych normach, w zakresie podstawowych rozstrzygnięć 
aksjologicznych, w art. 2 przyjęto, że „Rzeczypospolita Polska jest demo-
kratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedli-
wości społecznej”. W ten sposób ustrojodawca przesądził konieczność 
usankcjonowania dwóch dalszych zasad ustrojowych, stanowiących lo-
giczną konsekwencję tej pierwszej, gdyż powszechnie uznane są w na-
uce prawa jako elementy jej treści normatywnej. Mianowicie w art. 4 
i art. 10 usankcjonowano, przesądzające demokratyczny charakter ustro-
ju naszego kraju, funkcjonalnie z sobą powiązane zasady suwerenności 
narodu oraz podziału władzy państwowej. Ustrojodawca, wskazując na  
naród jako podmiot władzy zwierzchniej, powiązał faktyczną zdolność 
prawną do jej sprawowania z obywatelstwem. Ogólnie rzecz ujmując, 
władzę suwerenną wykonuje ogół obywateli naszego kraju, którzy posia-
dają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw 
wyborczych i publicznych102.

Nauka prawa wyjaśnia, że suwerenność jest kategorią niepodzielną. 
Emanacją tak charakteryzowanej suwerenności staje się w efekcie nie-
zbędność przypisania przymiotu niepodzielności władzy państwowej spra-
wowanej przez naród. Niemniej suweren-naród jako podmiot zbiorowy, 
choć posiada w konsekwencji niepodzielną władzę państwową i sam ją 
ucieleśnia, nie może jej efektywnie wykonywać. Stwierdzenie, że władza 
zwierzchnia należy do suwerena stanowi zatem fikcję prawną. Sensem tej 
idei staje się wyznaczenie, uznanych przez suwerena, organizacyjnych reguł 
ustrojowych składających się na system władzy suwerena103 oraz wyznacze-

102 Artykuł 10 § 1 i 2 ustawy z dnia 5.01.2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. 2017, 
poz. 15) stanowi, że: „prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma obywatel polski, 
który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat; natomiast nie ma prawa wybierania 
osoba:
1) pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
2) pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
3) ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu”.

103 Ten termin proponuje A. Pułło, Zasady ustroju politycznego państwa…, s. 47–68.
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nie struktury aparatu państwowego. Naturalną konsekwencją powyższego 
ustalenia jest uznanie tezy, że suwerenem jest naród, a organy państwa 
tworzące aparat państwa jego suwerenność jedynie urzeczywistniają104. 
W piśmiennictwie wskazuje się na dwie zasadnicze reguły ustrojowe orga-
nizacji aparatu państwowego, mianowicie jednolitości lub podziału wła-
dzy państwowej. W tym kontekście zwrócić należy uwagę, że z punktu 
widzenia zasady suwerenności oparcie organizacji aparatu państwa na 
jednym z tych fundamentów jest bez znaczenia. Zagadnienie to ma wy-
łącznie charakter semantyczny105. Niemniej w literaturze wskazuje się, że 
demokratyczny model organizacji aparatu państwa nieuchronnie wiąże się 
z koniecznością usankcjonowania zasady podziału władzy państwowej106.

W konsekwencji środek ciężkości realizacji idei suwerenności prze-
noszony jest na ustanowienie w ustawie zasadniczej szeregu reguł, sank-
cjonujących demokratyczny system sprawowania władzy z upoważnienia 
i pod kontrolą suwerena-narodu. Do systemu reguł sprawowania władzy 
przez suwerena należą: demokracja przedstawicielska jako podstawo-
wa forma sprawowania przezeń władzy, demokracja bezpośrednia uzu-
pełniająca tę pierwszą oraz kompleks wartości składających się na ideę 
społeczeństwa obywatelskiego, na czele z maksymą prawa suwerena do 
wyrażania opinii w przedmiocie władzy zwierzchniej z wykorzystaniem 
stosownych instytucji prawnych (a zatem w formie przewidzianej lub co 
najmniej dozwolonej przez prawo). Wymienione zasady uzupełnia regu-
ła pluralizmu politycznego, łącznie z usankcjonowaniem w prawie wy-
borczym tzw. przymiotników wyborczych, których obowiązywanie jest 
warunkiem uznania wyborów za demokratyczne.

W efekcie organy państwa można uznać za prawowite, a ich działa-
nia za legalne, jeśli możliwe jest wykazanie, że ich istnienie oparte jest 
na obowiązującym prawie, a osoby piastujące stanowiska w tych orga-
nach posiadają demokratyczną legitymację do sprawowania przyznanej 
im części władztwa publicznego. Ta ostatnia pochodzić może wyłącznie 
bezpośrednio albo pośrednio od suwerena. Utrwaloną zasadą organiza-
cyjną państwa demokratycznego, określającą relacje pomiędzy organa-
mi państwa tworzącymi system władzy publicznej, jest zaś przytoczona 
wcześniej zasada podziału władzy państwowej, nazywana również zasa-
dą jej rozdziału107. Przywołana reguła była przedmiotem rozważań wielu  

104 R.M. Małajny, Podział władzy państwowej jako przesłanka jej legitymacji, „Prze-
gląd Sejmowy” 2014, nr 3(122), s. 23–24.

105 Ibidem, s. 24.
106 Niemniej teza ta bywa kwestionowana. Zob. rozważania na temat podział władzy 

a demokracja ibidem, s. 24–27.
107 W piśmiennictwie wskazuje się, że obie te nazwy z powodzeniem mogą być trak-

towane jako synonimy, ze wskazaniem, że pojęcie „podział władzy” to wyodrębnienie 
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przedstawicieli teorii i filozofii państwa i prawa108. Jej geneza sięga cza-
sów rewolucji angielskiej połowy XVII stulecia i wiąże się z osobą Char-
les’a Louisa de Montesquieu. Ten, choć jej nie odkrył, w słynnym dziele 
O duchu praw (L’Esprit des lois) z 1748 r. jako pierwszy sformułował, 
dziś klasyczną, a wtedy jej nowoczesną doktrynę109. Wyznaczając system 
organów władzy oraz determinując ich wzajemne relacje, Monteskiusz 
dążył do ochrony wolności jednostki. Według niego, gwarantem zacho-
wania tej niewątpliwej wartości miało być wyodrębnienie trzech władz, 
które postulował przydzielić trzem odrębnym organom państwowym, 
a mianowicie prawodawczą — legislatywie, wykonawczą — egzekuty-
wie, a sądowniczą — judykatywie. Ponadto, wskazywał, że cel, jakim 
jest ochrona jednostki, nie byłby możliwy do osiągnięcia, gdyby ten sam 
podmiot sprawował owe trzy władze. Formując tę tezę, wyjaśniał: „Kie-
dy w jednej i tej samej osobie lub w jednym i tym samym ciele władza 
prawodawcza zespolona jest z wykonawczą, nie ma wolności; ponieważ 
można się lękać, aby ten sam monarcha albo ten sam senat nie stano-
wił tyrańskich praw, które będzie tyrańsko wykonywać. Nie ma rów-
nież wolności, jeśli władza sądowa nie jest oddzielona od prawodawczej 
i wykonawczej. Gdyby była połączona z władzą prawodawczą, władza 
nad życiem obywateli byłaby dowolną; sędzia byłby prawodawcą. Gdyby 
była połączona z władzą wykonawczą, sędzia mógłby mieć siłę ciemię-
życiela”110. 

W piśmiennictwie, dostrzegając wieloaspektowość oraz wielowy-
miarowość przywołanej kategorii konstytucyjnej, proponuje się jej treść 
podzielić na pięć zasadniczych kanonów: (1) dokonanie podziału (wy-
odrębnienia) prawnych sfer działania państwa111, (2) przeprowadzenie 
stosownie do podziału powyższych sfer rozdziału aparatu państwowego 

prawnych sfer działania państwa i jako taki odnosi się do aspektu przedmiotowego (funk-
cjonalnego) interesującej nas reguły ustrojowej, a rozdział władzy to ich przydzielenie 
określonym grupom organów i jako taki odnosi się do jej aspektu podmiotowego (or-
ganizacyjnego). Tak R.M. Małajny, Idea rozdziału władzy państwowej i jej interpretacje, 
„Przegląd Sejmowy” 2009, nr 1, s. 104.

108 R.M. Małajny, Trzy teorie podzielonej władzy, Katowice 2003; P. Mikuli, Za-
sada podziału władz a ustrój brytyjski, Warszawa 2006; A. Pułła, O jedno rozumienie 
podziału władz w nauce prawa konstytucyjnego, „Państwo i Prawo” 1983, z. 6; Idem, 
„Podział władzy”. Aktualne problemy w doktrynie, prawie i współczesnej dyskusji konstytu-
cyjnej w Polsce, „Przegląd Sejmowy” 1993, nr 3; R. Piotrowski, Zasada podziału władz 
w Konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 4.

109 R.M. Małajny, Podział władzy państwowej jako przesłanka…, s. 14–15.
110 Monteskiusz, O duchu praw, Kraków 2003, s. 148 i n.
111 Zob. szerzej na ten temat R.M. Małajny, Klasyfikacja prawnych sfer działania 

państwa — próba reinterpretacji, w: Rozważania o państwie i prawie. Księga jubileuszowa 
ofiarowana profesorowi Józefowi Nowackiemu, red. A. Lityński, Z. Tobor, L. Tyszkie -
wicz, Katowice 1993, s. 126 i n.
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na odpowiadające im grupy organów (minimum dwie), (3) oparcie rela-
cji (stosunków) między tymi organami na zasadzie niezależności i rów-
norzędności, (4) usankcjonowanie dyrektywy głoszącej, że poszczególne 
grupy organów wzajemnie się hamują, z założeniem, że owo hamowa-
nie ma skutkować zarówno ich względną równowagą, jak i współpracą, 
(5) zagwarantowanie, że każda grupa organów będzie powołana do re-
alizowania przede wszystkim swej własnej prawnej sfery działania oraz 
będzie dysponować stosunkowo ograniczoną możliwością ingerencji 
w funkcjonowanie pozostałych grup112.

W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej interesująca nas zasada 
wyrażona została w art. 10, jako zasada podziału i równoważenia się 
władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. 
Ponadto, ustrojodawca dodał, że władzę ustawodawczą sprawują Sejm 
i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada 
Ministrów, a władzę sądowniczą – sądy i trybunały. Przywołana formu-
ła nie wyczerpuje bynajmniej złożoności systemu sprawowania władzy 
w Polsce. Do kompetentnego rozważenia jego wieloaspektowości wyma-
gane jest uwzględnienie relewantnego kontekstu normatywnego, który 
wyznaczają z jednej strony dwie kolejne reguły ustrojowe, a mianowicie 
współdziałania władz oraz pomocniczego charakteru władzy publicznej, 
a z drugiej – przepisy prawa reglamentujące status ustrojowy poszczegól-
nych organów państwowych, powołanych do sprawowania wyznaczonej 
części zadań i kompetencji władzy publicznej.

Przytoczona dyspozycja art. 10 została poddana w literaturze analizie. 
Rozważania doprowadziły do wniosku, że w normie tej ustrojodawca 
w pełnym zakresie zrealizował tylko dwa pierwsze kanony tytułowej za-
sady, a mianowicie jej aspekty przedmiotowy i podmiotowy. Natomiast 
dwie dalsze jej dyrektywy: równorzędności i niezależności władz oraz 
realizowania przez każdą grupę organów swej własnej prawnej sfery 
działania, a także dysponowania stosunkowo ograniczoną możliwością 
ingerencji w działalność pozostałych grup władz, miały zostać w niej 
wyrażone co najwyżej implicite. Między innymi podnoszono, że wskaza-
na w treści wspomnianego artykułu expressis verbis idea równowagi nie 
musi każdorazowo oznaczać równorzędności113. Wyrażona zaś w kanonie 
czwartym wytyczna hamowania się władz ma być realizowana jedynie 

112 R.M. Małajny, Podział władzy w Konstytucji RP z 1997 roku. Analiza formalna, 
„Przegląd Sejmowy” 2017, nr 6, s. 98–99; Idem, Idea rozdziału władzy państwowej i jej 
interpretacje, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 1, s. 104.

113 Na gruncie regulacji art. 10 niektórzy przedstawiciele doktryny utrzymują, że 
nie wyklucza ona istnienia pewnej przewagi Sejmu nad pozostałymi organami państwa, 
z równoczesnym powołaniem się na polską tradycję ustrojową jako uzasadnienie tej kon-
statacji.
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częściowo, gdyż w ust. 1 expressis verbis nie przywołuje się ani idei ha-
mowania się organów, ani ich współpracy114. Niemniej wydaje się, że 
z powodzeniem można przyjąć, iż kanon wzajemnego hamowania się 
organów został zawarty w wyrażonej w preambule do Konstytucji zasa-
dzie współdziałania władz. Wytyczna ustrojowa wzajemnego hamowa-
nia się władz mogła być zrealizowana za pomocą instrumentów natury 
dyskrecjonalnej lub koncyliacyjnej. Gdy organy państwa są wyposażone 
w kompetencje pozwalające w oznaczonych sytuacjach na blokowanie 
decyzji innego organu, spełniona jest ta pierwsza alternatywa. W sys-
tem sprawowania władzy włączone są wówczas mechanizmy wzajem-
nego hamowania się organów sensu stricto. Gdy natomiast w arsenale 
uprawnień organów znajdują się instrumenty wymagające kooperacji 
organów przy podejmowaniu określonych decyzji czy też wyczerpania 
stosownego trybu konsultacji, spełniona zostaje ta druga alternatywa. 
Innym słowy, przesądzając, czy procesy decyzyjne (w tym rozstrzyganie 
sporów w przedmiocie sposobu sprawowania władzy) mają być procedo-
wane w sposób władczy przez jeden organ, czy też na drodze mediacji, 
utrojodawca opowiada się za środkami natury rozjemczej, a nie władczej. 
Możemy wówczas zaryzykować tezę, że ustrojodawca opowiedział się za 
oparciem mechanizmu sprawowania władzy przez różne organy z włas- 
nym imperium na regule wzajemnego ich hamowania się w znaczeniu 
sensu largo. Wydaje się, że w cytowanej idei współdziałania władz kryje 
się decyzja ustrojodawcy, głosząca, że nadrzędną wartością organizacji 
polskiego aparatu władzy państwowej jest zasada równorzędności władz, 
urzeczywistniająca się w nałożonych na organy państwowe obowiązku 
współdziałania z sobą w celu realizacji dobra wspólnego. W ten sposób 
nie przyjęto jako priorytetu organizacji aparatu państwa idei ścisłej se-
paracji władz, lecz ich kooperatywnej współpracy, oczywiście, z zacho-
waniem samodzielności decyzyjnej w zakresie przypisanego im na zasa-
dzie wyłączności kompetencyjnej imperium. To ostatnie rozstrzygnięcie 
ustrojodawcy wydaje się też stanowić niejako naturalną konsekwencję 
oparcia konstrukcji polskiego systemu sprawowania władzy na regułach 
właściwych parlamentarnemu modelowi rządów. W tym kontekście do-
dać należy, że w piśmiennictwie wręcz wysunięto tezę, że państwa, w któ-
rych realizowany jest system rządów parlamentarnych, urzeczywistniają 
zasadę podziału władzy w znaczeniu sensu largo. Wyjaśniając to zapatry-
wanie, wskazano, że we wspomnianych krajach istnieje nominalny lub 
formalny czy wręcz umowny podział władzy. W konsekwencji wyłącznie 
system rządów prezydencjalnych, jako opierający się na rygorystycznej 
wersji tej zasady z usankcjonowaniem reguły ścisłej separacji władz, re-

114 Tak R.M. Małajny, Idea rozdziału władzy państwowej…, s. 105.
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alizuje ją faktycznie w praktyce ustrojowej. Natomiast zasada podziału 
władzy w systemie rządów parlamentarnych oparta jest co najwyżej na 
jej wersji liberalnej, a nie w znaczeniu literalnym, a zatem w odniesieniu 
do tego modelu możemy mówić wyłącznie o jej formalnym obowiązy-
waniu115.

Analizy wysłowienia zasady podziału władzy w Konstytucji Rzeczy-
pospolitej prowadziły znawcę tej problematyki do konkluzji, że cyto-
wana norma hołduje tradycyjnej, a tym samym przestarzałej wizji roz-
działu władzy, wyrażającej się w klasycznym trójpodziale prawnych sfer 
działania państwa oraz odpowiadających im grup organów. Tymczasem 
przywołany trójpodział nie odnosi się do tak ważnych współcześnie sfer 
działania państwa, jak kontrola, kontrola konstytucyjności prawa czy 
ściganie przestępstw, a co za tym idzie odpowiednio istotnych organów, 
jak m.in. prokuratura, NIK czy RPO. Ponadto, art. 10 kwalifikuje Prezy-
denta RP do organów władzy wykonawczej, mimo że zwłaszcza w zra-
cjonalizowanej wersji parlamentarnego modelu rządów w ogóle jego 
podstawowa funkcja ustrojowa, oprócz reprezentacyjnej, to szeroko ro-
zumiany arbitraż116, służący przede wszystkim gwarantowaniu zgodności 
z Konstytucją praktyki ustrojowej działania organów aparatu państwo-
wego. W ramach arbitrażu głowa państwa korzysta zatem ze stosownych 
instrumentów oddziaływania, które realizowany przezeń arbitraż czynią 
albo władczym, albo koncyliacyjnym. Ten pierwszy – określany mianem 
władczego – występuje wówczas, gdy Prezydent RP może powołać się na 
przysługujące mu kompetencje, zwłaszcza o statusie prerogatyw i dys-
krecjonalnym charakterze. Z tym drugim mamy do czynienia wówczas, 
gdy głowa państwa może włączyć się w rozstrzyganie toczonego sporu 
wyłącznie z uwagi na autorytet osobisty i piastowane stanowisko (bez 
możliwości odwołania się do władczych kompetencji) oraz z wykorzysta-
niem drogi mediacji, i to często nieformalnej. Ten drugi nazywamy zatem 
arbitrażem autorytetu. 

W piśmiennictwie podkreśla się też, że Prezydent RP wyposażony jest 
w nieliczne kompetencje o charakterze wykonawczym (głównie natury 
formalnej) i w praktyce wykonuje je zgodnie z propozycjami parlamen-
tu lub rządu. Zakres jego działalności oscyluje wokół czynności natu-
ry protokolarnej. Jego rola ustrojowa jest pomyślana z uwzględnieniem 
przyznanej mu pozycji czynnika integrującego i nadzorującego. W efekcie 

115 Tak R.M. Małajny, Podział władzy w Konstytucji RP z 1997 roku…, s. 99, zob. 
też powołaną tam literaturę.

116 Tak R.M. Małajny, Idea rozdziału władzy państwowej…, s. 105; A. Chorążew-
ska, Model prezydentury w praktyce politycznej po wejściu w życie Konstytucji RP z 1997 r., 
Warszawa 2008, s. 56–86; Eadem, Prezydent jako czynnik równowagi. Arbitraż prezydenc-
ki, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 6.
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jego funkcja ustrojowa nie mieści się w klasycznym trójpodziale wła-
dzy, do którego formalnie głowa państwa nie należy. Władza Prezydenta 
RP ma charakter przede wszystkim rezerwowy, a jej potencjał w pełni 
ujawnia się w warunkach kryzysu czy to rządowego, czy to innej natury 
w społeczeństwie obywatelskim. To wszystko sprawia, że w literaturze 
głowa państwa uważana jest za odrębną „czwartą władzę”, której pozy-
cja ustrojowa ukształtowana jest na wzór władzy neutralnej Benjamina 
Constanta117.

Systemowa wykładnia norm Konstytucji prowadzi do jednoznacznego 
wniosku, że właściwym organem egzekutywy jest Rada Ministrów. Przed-
miot działania władzy wykonawczej wyraża się w realizowaniu funkcji 
politycznej i administracyjnej (technokratycznej). Ta pierwsza polega na 
wytyczaniu kierunków polityki państwa, druga zaś – na wcielaniu w ży-
cie powziętych w zakresie wykonywania tej pierwszej decyzji za pomo-
cą środków i form właściwych dla działań administracji przez fachowy 
aparat urzędniczy zorganizowany w strukturę organizacyjną, opartą na 
zasadzie nadrzędności i podporządkowania poszczególnych jego szczebli. 
Obie wskazane sfery działania egzekutywy w Polsce są samodzielnie wy-
konywane bądź bezpośrednio kontrolowane i nadzorowane przez Radę 
Ministrów i jej członków. Ustawa zasadnicza bowiem przypisuje wyłącz-
nie Radzie Ministrów funkcję prowadzenia polityki wewnętrznej i za-
granicznej Rzeczypospolitej Polskiej (art. 146 ust. 1) oraz domniemanie 
kompetencyjności we wszystkich sprawach polityki państwa, które nie 
zostały zastrzeżone dla innych organów państwowych i samorządu te-
rytorialnego (art. 146 ust. 2), łącznie ze wskazaniem na zasadzie egzem-
plifikacji kompetencji ze sfery rządzenia państwem118, wyrażających się 
w kształtowaniu celów i priorytetów polityki wewnętrznej, zagranicznej 
i obronnej państwa, a także zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego 
i wewnętrznego oraz porządku publicznego (art. 146 ust. 4 pkt. 4–11). 
Ponadto, Rada Ministrów kieruje administracją rządową, a zatem wszel-
kimi działaniami fachowego aparatu wykonawczego władzy politycznej 

117 R.M. Małajny, Podział władzy w Konstytucji RP z 1997 roku…, s. 104–107; 
J. Ciapała, Prezydent w systemie ustrojowym Polski (1989–1997), Warszawa 1999, 
s. 160, 161; A. Chorążewska, Model prezydentury w praktyce politycznej…, s. 56–86; 
por. J. Szymanek, Arbitraż polityczny głowy państwa, Warszawa 2009; B. Opaliński, 
Rozdzielenie kompetencji władzy wykonawczej między Prezydenta RP oraz Radę Ministrów 
na tle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Warszawa 2012; Z. Witkowski, 
Model prezydentury polskiej w Konstytucji z 1997 r. w porównaniu z rozwiązaniami Francji, 
Niemiec i Włoch, w: Dziesięć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. E. Gdulewicz, 
H. Zięba-Załucka, Rzeszów 2007.

118 Tak M. Grzybowski, Konstytucyjne funkcje Rady Ministrów i formy ich prak-
tycznej realizacji (próba typologii), w: System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia 
konstytucyjne a praktyka ustrojowa, red. M. Grzybowski, Warszawa 2006, s. 191, 193.
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(art. 146 ust. 3). Precyzując to ostatnie zadanie, ustrojodawca dodaje, 
że Rada Ministrów, na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach, 
koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej (art. 146 
ust. 4 pkt 3).

Zakres konstytucyjnych kompetencji rządu wyznacza sferę, w któ-
rą parlamentowi nie wolno wkraczać nawet w formie ustawy. Legislaty-
wa nie może również uchylać aktów wykonawczych egzekutywy (Rady 
Ministrów) wydanych w wykonaniu ustawy, jeśli jej nie odpowiadają. 
Niemniej może w taki sposób zmienić ustawę lub uchylić jej moc obo-
wiązującą, że spowoduje odpowiednio albo konieczność zmiany rządo-
wego rozporządzenia wykonawczego do niej, albo utratę jego mocy obo-
wiązującej. Rola ustrojowa egzekutywy w żadnej mierze nie może być 
zatem sprowadzona li tylko do wykonawcy ustaw legislatywy. W prak-
tyce gabinet staje się centralnym ośrodkiem zarządzania państwem oraz 
organizacji jego funkcjonowania. W wachlarzu jego codziennych działań 
znajdują się zatem zadania nie tyle o wydźwięku stricte administracyj-
nym, ile politycznym. Jawi się w konsekwencji jako organ powołany do 
podejmowania strategicznych decyzji, szefowie poszczególnych resortów 
zaś podejmują w ramach przyjętej strategii decyzje szczegółowe o cha-
rakterze wdrożeniowym, które następnie są realizowane pod kontrolą 
i nadzorem zarówno właściwych przedmiotowo ministrów, jak i Prezesa 
Rady Ministrów. W rezultacie to administracja państwowa zajmuje się 
planowaniem strategicznym rozwoju państwa w różnych dziedzinach, 
które to zadanie efektywnie nie może być wykonywane przez parlament. 
Doniosłość oraz horyzont czasowy podejmowanych projektów może 
bowiem niejednokrotnie przekraczać zakres działania zwłaszcza Sejmu 
danej kadencji119. Z tych względów w piśmiennictwie wskazuje się, że 
definiowanie rządu jako wyłącznie organu władzy wykonawczej (egzeku-
tywy) jest ewidentnym uproszczeniem120, nieprzystającym do stojących 
przed nim wyzwań, które w codziennym funkcjonowaniu faktycznie 
podejmuje i realizuje, ponosząc za te działania odpowiedzialność przed 
suwerenem-narodem w granicach i formach właściwych dla zracjonalizo-
wanego parlamentaryzmu. 

Niemniej zwrócić należy uwagę, że polski ustrojodawca, neutralizując 
w duchu Constantowskim status prawny głowy państwa, wyekspono-
wał rolę ustrojową Prezesa Rady Ministrów. Mianowicie przyjął, że do 
zakresu jego działania, oprócz tradycyjnego – reprezentowania Rady Mi-
nistrów oraz bieżącego kierowania jej pracami jako formalny i ceremo-

119 A. Bałaban, Sześć funkcji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 
2007, nr 4, s. 127.

120 R.M. Małajny, Podział władzy w Konstytucji RP z 1997 roku…, s. 103–104.
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nialny przewodniczący jej obrad, należy także kompetencja do zapewnia-
nia wykonywania polityki Rady Ministrów oraz określania sposobów jej 
wykonywania121. W piśmiennictwie wskazuje się, że w ten sposób ustro-
jodawca dał asumpt do zdefiniowania pozycji ustrojowej polskiego szefa 
rządu jako quasi-kanclerskiej122. Ta teza tym bardziej wydaje się właści-
wa, jeśli uwzględnić, że przyznano mu nie tylko zadania koordynowania 
i kontrolowania pracy członków rządu (art. 148 pkt 5) oraz wyznaczanie 
zadań tzw. ministrom „bez teki” (art. 149 ust. 1), ale także tzw. wła-
dzę organizacyjną w zakresie personalnym i przedmiotowym w procesie 
tworzenia rządu, łącznie z prawem egzekwowania ich odpowiedzialno-
ści politycznej w trybie wniosku o dokonanie zmian w składzie Rady 
Ministrów, kierowanego do Prezydenta RP po jej powołaniu. Ponadto, 
wyeksponowana została rola premiera w nadzorowaniu prawidłowości 
wykonywania funkcji administracyjnej egzekutywy. To szef rządu, a nie 
kolegialnie Rada Ministrów, uzyskał status zwierzchnika służbowego 
pracowników administracji rządowej (art. 148 pkt 7).

Na tle powyższych rozważań, przywołujących w sposób wybiórczy 
i syntetyczny spory toczone przez kompetentnych przedstawicieli doktry-
ny, rodzi się pytanie o status prawny władztwa samorządu terytorialnego 
wraz z kreującą go lokalną wspólnotą na gruncie tytułowej reguły ustro-
jowej. Innymi słowy, czy możliwe jest w aspekcie przedmiotowym wy-
odrębnienie prawnej sfery działania państwa należnej wspólnocie samo-
rządowej, a następnie dokonanie rozdziału aparatu państwowego w taki 
sposób, by organy samorządu terytorialnego (urzeczywistniające konsty-
tucyjną suwerenność wspólnoty) władne były zarządzać kompleksem 
przypisanych mu spraw w sposób niezależny od pozostałych organów 
państwa z zastosowaniem reguły równorzędnego im statusu prawnego. 
Reasumując, konieczne staje się rozważenie, czy w Polsce możliwe jest 
wyodrębnienie w ramach zasady podziału władzy państwowej władzy 
określanej w piśmiennictwie mianem samorządowej czy municypalnej.

Koncepcja władzy municypalnej w europejskiej myśli polityczno-
-prawnej obecna jest od dawna, a zainteresowanie tym zagadnieniem 
nie zanika. Podwaliny pod te rozważania położył Benjamin Constant 
de Rebecque (1767–1830), uznawany powszechnie za najpoważniejszego 
pisarza politycznego lat 1815–1830, a zatem okresu restauracji burboń-
skiej i obowiązywania oktrojowanej przez Ludwika XVIII Karty konsty-
tucyjnej francuskiej z 1814 r. Ten teoretyk ustroju państwowego w swych 
kolejnych dziełach, a zwłaszcza w pracach O monarchii konstytucyjnej 

121 Por. S. Patyra, Prawnoustrojowy status Prezesa Rady Ministrów w świetle Konsty-
tucji z 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2002.

122 Tak J. Ciapała, Prezydent w systemie ustrojowym Polski…, s. 50. 
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i rękojmi władz publicznych z 1814 r. oraz Wykładzie polityki konstytucyj-
nej z lat 1816–1820, wyłożył koncepcję podziału władzy państwowej na 
pięć prawnych sfer działania państwa, równocześnie poświęcając wiele 
uwagi właściwej realizacji drugiego jej kanonu, a mianowicie rozdziału 
aparatu państwowego123. Uznając Monteskiuszowski trójpodział za nie-
adekwatny na potrzeby współczesnego państwa, Constant wyodrębnił 
pięć władz: wykonawczą (ministrów), neutralną (króla), municypalną 
(samorządów)124, sądowniczą (sądów) i prawodawczą. W przypadku tej 
ostatniej dokonał jej podziału na władzę trwałą przedstawicielską (Izby 
Deputowanych, czyli izby niższej parlamentu powoływanej w wyborach) 
i na władzę reprezentacyjną opinii (Izby parów, czyli izby wyższej par-
lamentu mianowanej przez monarchę)125. Jak z tego wynika, interesują-
cy nas teoretyk ustroju opowiedział się m.in. za zasadnością utrwalenia 
podziału funkcji tradycyjnie przynależnych władzy wykonawczej na trzy 
różne, wzajemnie niezależnie od siebie wykonywane, prawne sfery dzia-
łania państwa, których sprawowanie powierzył trzem różnym organom 
państwowym.

Mianowicie oprócz sfery szeroko rozumianego administrowania pań-
stwem (sprawowanego przez ministrów), Constant wyróżnił le pouvoir 
neutre oraz le pouvoir municipal. Ta pierwsza miała stanowić w systemie 
podzielonych władz czynnik równowagi, a druga – będąca przedmio-
tem naszego zainteresowania – stawiała sobie za cel przeciwstawienie się 
przerostowi władzy centralnej126 względnie stworzenie dla niej przeciw-
wagi127.

Zainteresowanie Constanta pozycją ustrojową samorządu terytorial-
nego i jego władz wynikało z tradycji kraju jego pochodzenia, a miano-
wicie Szwajcarii, w której się wychowywał i często przebywał. Dostrzegł 
on w Szwajcarii pozytywne skutki płynące z usankcjonowania ustroju 
państwowego, który w swej organizacji systemu sprawowania władzy 

123 Te okoliczności powodują, że kompetentni badacze nie są zgodni, na który 
z kanonów zasady podziału władzy państwowej kładł większy nacisk Benjamin Con-
stant. Według R.M. Małajnego, miał to być kanon drugi, tj. rozdział władzy, a zdaniem 
W. Szyszkowskiego – podział funkcji, czyli zgodnie z nomenklaturą zaproponowaną przez 
R.M. Małajnego, jej kanon pierwszy, tzn. podział prawnych sfer działania państwa. Por. 
R.M. Małajny, Trzy teorie podzielonej władzy…, s. 369; W. Szyszkowski, Beniamin 
Constant. Doktryna polityczno-prawna na tle epoki, Warszawa–Poznań–Toruń 1984, s. 86.

124 Zob. A. Bosiacki, Władza municypalna w ujęciu Beniamina Constanta a teorie 
podziału władzy, „Studia Iuridica” 2008, T. 48, s. 341–347.

125 Zob. szerzej na ten temat R.M. Małajny, Trzy teorie podzielonej władzy…, 
s. 368–375; W. Szyszkowski, Beniamin Constant…, s. 86–118.

126 Tak W. Szyszkowski, Beniamin Constant…, s. 117.
127 Obie te przyczyny wskazuje R.M. Małajny, Trzy teorie podzielonej władzy…, 

s. 369.
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publicznej zaadaptował z dużym powodzeniem ideę prawa do samo-
rządności mieszkańców prowincji. Samorządowej części doktryny ustro-
ju państwowego Constanta odpowiednich wzorców dostarczyły zatem 
szwajcarskie kantony, których władze zostały ustrojowo uprawnione do 
sprawowania, z zastosowaniem instytucji demokracji partycypacyjnej, 
ochrony tradycyjnie odrębnych praw i obyczajów lokalnych społeczności. 
Asumpt do ujęcia w niej tego zagadnienia miała dać Constantowi z jed-
nej strony obawa przed przerostem władzy rządu centralnego, a z dru-
giej – towarzyszące mu przeświadczenie, że jedynie zrodzony z lokalnych 
warunków patriotyzm jest (prawdziwy) autentyczny. Ponadto, wyprze-
dzając swą epokę, Constant przewidział wynikające z nowoczesnej urba-
nizacji bolączki XX i XXI w., a mianowicie objawy alienacji człowieka 
w wielkich aglomeracjach miejskich, z których środowiskiem nie może 
on odczuwać naturalnych więzi czy utożsamiać się. Dostrzegając te zagro-
żenia, Constant głosił pochwałę prowincji. Roztaczał wizję szczęśliwych 
jej mieszkańców, którzy naturalnie związani z miejscem swego urodzenia 
i pracy mogą w pełni cieszyć się lokalnym życiem społecznym. Postulo-
wał, by do tego obrazu prowincji włączyć czynnik polityczny, zastrzega-
jąc jednocześnie, że nie powinno to skutkować naruszeniem związków 
ogólnopaństwowych obywateli, a wręcz odwrotnie – przyczyniać się do 
ich wzmocnienia128.

Formułując na tym tle postulat usankcjonowania władzy municypal-
nej, Constant podkreślał, że zawsze mieszano ją z władzą wykonawczą, 
a tymczasem powinna być ona niezależna od innych władz129. Miano-
wicie zwierzchność narodowa, a następnie powiatowa i gminna, każda 
z osobna, posiadają swe własne zakresy działania. Innymi słowy, każda 
z nich powinna być powołana do sprawowania odpowiedniej części wła-
dzy państwowej. Władza miejscowa (lokalna) nie jest zatem częścią wła-
dzy wykonawczej130. W konsekwencji władza municypalna ma zajmo-

128 W. Szyszkowski, Beniamin Constant…, s. 117–118.
129 Constant wyjaśniał: „Wystawmy sobie naród złożony z miliona osób, podzielo-

ny na pewną liczbę gmin. W każdej gminie każda osoba będzie miała interesy, które jej 
tylko dotyczą, i które przeto nie powinny podlegać jurysdykcji gminy. Inne interesy będą 
dotyczyły innych mieszkańców gminy, a te należeć będą do kompetencji gminy. Te gminy 
będą znowu miały interesy wewnętrzne ich samych tyczące się i inne interesy, które się 
na cały powiat rozciągać będą. Pierwsze zależą prosto od gminy, drugie od powiatu i tak 
dalej, aż do interesów ogólnych, wspólnych wszystkim jednostkom, miliona składającego 
się na naród”. B. Constant, O monarchii konstytucyjnej i rękojmiach publicznych, tłum. 
W. Niemojowski, red. naukowa i wstęp A. Bosiacki, Warszawa 2016, s. 85–87.

130 Constant dodawał: „Dopóki członkowie władzy municypalnej będą agentami 
władzy wykonawczej, ta ostatnia będzie musiała mieć prawo destytucji, a ta pierwsza 
próżnym tylko będzie mamidłem. Jeżeli będzie obieraną przez lud, obieralność nada jej 
tylko pozór misji popularnej, co ją postawi w przeciwieństwie ze zwierzchnością i nałoży 
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wać w administracji miejskiej pozycję odpowiadającą statusowi sędziów 
pokoju w strukturze sądowej. Jednocześnie ma ona być nie tylko władzą 
wobec administrowanych, lecz przede wszystkim pełnomocnikiem czy 
wręcz rzecznikiem interesu społeczności lokalnej, którą administruje. 
Wobec tego owa społeczność – tworząca wspólnotę samorządową – bę-
dzie respektować działania lokalnych władz, zatem nie będą potrzebne 
środki przymusu. Constant odrzucał więc możliwość oporu mieszkań-
ców prowincji wobec rodzimych organów administracji, posiadających 
status reprezentanta ich potrzeb, których realizacja leżeć będzie w inte-
resie zarówno rodzimej władzy lokalnej, jak i całej wspólnoty. Niemniej 
interesujący nas teoretyk dodawał, że gdyby opór wspólnoty dotyczył 
realizacji spraw natury ogólnopaństwowej (porządku publicznego), to 
uruchomiłoby to stosowne kompetencje władzy wykonawczej (rządu 
centralnego). Ta ostatnia działałaby jednak przez swoich agentów bezpo-
średnich i oddzielonych od administratorów municypalnych131. Według 
Constanta, potrzeba ochrony interesów, które z pozycji władzy central-
nej rządu – z uwagi na niewykazywanie stosownej do tego zdolności – 
nie mogą zostać zrealizowane132, wraz z usankcjonowaniem prawa lokal-
nych wspólnot do administrowania swoimi sprawami staje się z jednej 
strony warunkiem jedności państwa, a z drugiej – dostarcza uzasadnienia 
istnienia naturalnych praw podmiotowych gminy we wskazanym zakre-
sie, czyli bytu tzw. władzy gminnej133.

Formułując koncepcję władzy municypalnej, Constant wskazywał, że 
celem jej usankcjonowania ma być wprowadzenie do francuskiej admini-
stracji federalizmu. Jednakże ten ostatni termin został użyty przez niego 
niefortunnie, na co on sam zwrócił uwagę, dodając, że federalizm ten ma 
być odmienny od tego, jaki znaliśmy dotychczas134. W żadnym razie cyto-

na nią obowiązki, jakich nie będzie mogła dopełnić. Lud obierać będzie swoich admi-
nistratorów, aby widzieć tylko swoje wybory niszczone, aby co dzień być obrażanym 
działaniem obcej siły, która pod płaszczykiem interesu ogólnego mieszać się będzie do 
interesów szczegółowych, które powinny być od niej jak najbardziej niezależne”. Ibidem, 
s. 88–89. 

131 Ibidem.
132 Constant zwracał uwagę, że: „wielkie państwa mają wielkie niedogodności. Pra-

wa wychodzą z miejsca tak oddalonego od tych, w których wykonywane być mają. Stąd 
częste i ciężkie błędy koniecznie muszą wynikać. Rząd traktuje opinię swojej okolicy, 
częstokroć miejsca swego pobytu, jak opinię kraju całego. Okoliczność miejscowa i chwi-
lowa staje się powodem dla prawa powszechnego. Mieszkańcy najodleglejszych prowincji 
przerażeni są nagle wznowieniami niespodziewanymi, niezasłużoną surowością, uciąż-
liwymi postępowaniami, niszczącymi wszystkie podstawy ich rachuby, wszelką porękę 
interesów; a to dlatego, że sto mil stamtąd ludzie zupełnie im obcy przeczuwali jakieś nie-
bezpieczeństwo, zgadywali jakieś poruszenie lub jaki pożytek postrzegali”. Ibidem, s. 91. 

133 Zob. szerzej na ten temat ibidem, s. 85–92.
134 Ibidem, s. 89.
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wany autor nie opowiadał się za państwem federalnym. W istocie za swój 
cel uznał włączenie do wielkiego i skomplikowanego systemu organów 
państwa wymogu dokonania stosownego rozdziału zadań przynależnych 
władzy państwowej między jej organy centralne i lokalne. Miał być on 
przeprowadzony w taki sposób, by władza samorządowa z jednej strony nie 
mogła krępować centralnej władzy wykonawczej, a z drugiej – by nie była 
od niej zależna. Stawiając bowiem tezę o włączeniu do działalności samo-
rządowej mieszkańców gmin i powiatów akcentu politycznego, uprawnia-
jącego ich do samozarządu kompleksem spraw o charakterze miejscowym, 
Constant zakładał, że następowałoby to pod nadzorem władzy państwo-
wej (rządu centralnego). Takie rozwiązanie przeciwdziałać miało z jednej 
strony groźbie despotyzmu władzy rządu centralnego, a z drugiej – anar-
chii. Nie mogło bowiem w jego przekonaniu prowadzić do domniemanego 
przez innych współzawodnictwa rządu centralnego i władzy lokalnej135.

Komentatorzy, odnosząc się do wymienionych tez, zwracali uwagę, 
że celem przyświecającym Constantowi było zredukowanie centralizacji 
w jej granicach politycznych przez odebranie państwu nadmiernej wła-
dzy w stosunku do prowincji. Tendencje centralistyczne skutkować mia-
ły bowiem niepożądaną marginalizacją lokalnych potrzeb i koncentracją 
Francji wyłącznie na sprawach bliskich Paryżowi. W istocie, choć wprost 
o tym nie pisał, Constant sformułował założenia popularnej dzisiaj kon-
cepcji decentralizacji zadań państwa. Obawiając się przerostu władzy 
rządu centralnego, postulował mianowicie nie tyle powiększenie władzy 
lokalnej, ile przypisanie jej do samozarządu części zadań władzy wyko-
nawczej, i to zarówno natury prawodawczej, jak i wykonawczej, w dzie-
dzinach odnoszących się wyłącznie do wspólnych, o zasięgu lokalnym, 
spraw mieszkańców prowincji136. Inni uczeni z kolei zwrócili uwagę, że 
tak charakteryzowany samorząd terytorialny miał stanowić „swoisty 
odpowiednik idei parlamentaryzmu na szczeblu lokalnym, działający 
bez równoległego występowania przedstawicieli rządu w terenie”137. Po-
stulując zatem wzmocnienie – w jego mniemaniu jedynie prawdziwego 
– lokalnego patriotyzmu138 przez przypisanie mieszkańcom prowincji, 

135 Tak W. Szyszkowski, Beniamin Constant…, s. 117–118.
136 Por. ibidem, s. 117, a także przywoływana tam literatura.
137 H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warsza-

wa 2004, s. 36; A. Bosiacki, Od naturalizmu do etatyzmu…, s. 93–94.
138 Constant wyjaśniał: „Wszędzie można znaleźć przyjemności życia społecznego. 

Istnieją jednak zwyczaje i pamiątki, których znaleźć nie możemy. Trzeba przeto przy-
wiązać ludzi do miejsc, w których odnajdą swoje pamiątki i zwyczaje. I aby osiągnąć ten 
cel, należy w ich domach, w ich gminach i w ich powiatach przyłożyć większą wagę do 
polityki, jednocześnie bez naruszenia węzła ogólnego”. B. Constant, O monarchii kon-
stytucyjnej i rękojmiach…, s. 90.
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oprócz innych cech wykazywanych przez tę zbiorowość, formalnie sta-
tusu wspólnoty politycznej, Constant przewidział włączenie lokalnych 
społeczności w mechanizm sprawowania władzy w państwie demokra-
tycznym za pomocą instytucji demokracji przedstawicielskiej oraz bezpo-
średniej (partycypacyjnej). Ponadto, w jego doktrynie, z tej perspektywy, 
można odnaleźć założenia bliskie Heglowskiej koncepcji społeczeństwa 
obywatelskiego.

Odnosząc powyższe tezy do polskich realiów ustrojowych, należy 
je w pierwszej kolejności skonfrontować z naszą tradycją samorządo-
wą okresu międzywojnia. Constantowska koncepcja istnienia czwartej 
władzy samorządowej (municypalnej) z całą pewnością była nie do po-
godzenia z tzw. państwową teorią samorządu terytorialnego. Ta ostat-
nia kwalifikowała bowiem samorząd jako część zdecentralizowanej ad-
ministracji państwowej. Miał on wręcz stanowić jeden z jej organów, 
powołany do wykonywania ustawowo określonej części zadań przyna-
leżnych administracji państwowej. Interesująca nas koncepcja niewąt-
pliwie bliższa była zwolennikom tzw. naturalistycznej teorii samorządu 
terytorialnego, którzy – oprócz tradycyjnych organów władzy ustawo-
dawczej, wykonawczej i sądowniczej – wyodrębniali właśnie władzę mu-
nicypalną. Teoretycy okresu międzywojennego jako kolebkę instytucji 
samodzielnej gminy z własnymi, samodzielnie zarządzanymi sprawami 
wskazywali średniowieczną Anglię, a w czasach nowożytnych do tych 
wzorców w ich ocenie miały nawiązywać m.in. Belgia czy Francja139. 
U podstaw przywołanej teorii naturalistycznej samorządu, podobnie jak 
i władzy municypalnej, leżeć miała koncepcja prawa natury. Naturalne 
prawa gminy i ich samorządne wykonywanie przez jej organy służyć 
miały w efekcie urzeczywistnianiu wolności jednostki140. Teoretycy sa-
morządu międzywojnia stali na stanowisku, że zdaniem konstytucjo-
nalistów belgijsko-francuskich teoria niemieckiej szkoły liberalnej oraz 
wyrosła z prawa naturalnego tzw. teoria pouvoir municipal dały asumpt 
do usankcjonowania ustroju konstytucyjnego oraz pojęcia samorządu. 
Zwolennicy pouvoir municipal głosić mieli tezę o przeniesieniu koncepcji 
naturalnoprawnego stosunku praw człowieka do państwa na stosunek 
gminy do państwa. Oprócz praw człowieka, w efekcie powstać miały 
prawa korporacyjne gmin. W konsekwencji istoty samorządu upatrywa-
no początkowo w nadaniu gminie zupełnej samodzielności i uwolnieniu 
jej spod „prywatno-prawnej kurateli państwa policyjnego”, a następnie 
w ogóle w ograniczeniu nadzoru państwowego nad działalnością gminy. 

139 Por. H. Izdebski, Z dziejów najwyższej jednostki podziału terytorialnego w pań-
stwach nowożytnych. Prowincja – departament – region, „Państwo i Prawo” 1977, z. 2(372), 
s. 50.

140 A. Bosiacki, Od naturalizmu do etatyzmu…, s. 94–96.
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Temu postulatowi czysto politycznej natury miano następnie nadać for-
mę prawną i wyprowadzić z istoty gminy materialne prawo do samorzą-
du141. Gminie jako samodzielnej instytucji przysługiwać miały bowiem 
naturalne i niczym nieskrępowane prawa. Podstawy uzasadnienia tego 
prawa gminnego miała dostarczać francuska Deklaracja praw człowieka 
i obywatela z 1789 r., a zwłaszcza wyrażona w niej zasada, że „celem 
wszelkiego zrzeszenia publicznego jest zachowanie naturalnych i niczym 
nieskrępowanych praw człowieka”. Na mocy (równorzędnej pozostałym 
władzom) czwartej władzy gmina posiadać miała samoistne prawo bytu, 
a zatem także prawo w oznaczonym zakresie do zupełnej swobody dzia-
łania oraz prawo zarządzania swymi własnymi sprawami, bez ingerencji 
ze strony państwa w powyższej wyznaczoną sferę samozarządu142. Teore-
tycy samorządu okresu międzywojennego zwrócili uwagę, że choć w usta-
wodawstwie francuskim stworzono podstawy tzw. pouvoir municipal, to 
jednak szybko je odrzucono. Niemniej idea ta znalazła praktyczne za-
stosowanie w innych krajach, w tym przede wszystkim w Belgii. Pouvoir 
municipal i communal, jako własne prawo niższych i wyższych korporacji 
komunalnych, miała sankcjonować konstytucja belgijska z 7.02.1831 r. 
w postanowieniach art. 31 i art. 108. W myśl cytowanych norm interesy 
posiadające naturę wyłącznie komunalną albo prowincjonalną powinny 
być regulowane jedynie przez rady gminne i rady prowincjonalne, wedle 
zasad określonych w ustawie zasadniczej. Sprawy lokalnej natury miały 
być samodzielnie załatwiane przez korporacje komunalne. Tym korpora-
cjom konstytucja gwarantowała ponadto prawo bezpośredniego wyboru 
swych zastępców. W interesie wspólnoty lokalnej zaś sankcjonowała jaw-
ność posiedzeń reprezentacji komunalnej oraz jawność zarówno budżetu, 
jak i rachunków gminnych143.

Popularność tzw. pouvoir municipal we Francji, chociaż w innym uję-
ciu, odżywa wraz z przyjęciem ustawy konstytucyjnej z 14.12.1789 r., 
tj. dekretu o podziale państwa na 83 departamenty, okręgi, kantony 
i gminy. Sprzeciw wobec napoleońskiego systemu municypalnego we 
francuskim piśmiennictwie stanowiła teoria décentralisation. Opierają-
ca się na regulacji przywołanego dekretu koncepcja formułowała żąda-
nie podziału spraw administracyjnych gminy na takie, które wypływają 
z pouvoir municipal, i na sprawy państwowe, przydzielone gminom na 
drodze delegacji do zarządzania gminami144. Znawcy tematu okresu mię-
dzywojennego zwracali uwagę, że francuski prawodawca jako pierwszy 

141 J. Panejko, Geneza i podstawy samorządu europejskiego…, s. 42–43.
142 Ibidem, s. 43. Por. H. Izdebski, Z dziejów najwyższej jednostki podziału teryto-

rialnego…, s. 50.
143 J. Panejko, Geneza i podstawy samorządu europejskiego…, s. 43–44.
144 Ibidem, s. 44.
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podzielił terytorium kraju na gminy oraz wyższe związki komunalne, 
przypisując tym pierwszym dualistyczną funkcję. Po pierwsze, jako wy-
dzielone z obszaru państwa zwykłe okręgi administracyjne gminy były 
zarządzane przez jeden z organów administracji państwowej w zakresie 
przekazanego jej kompleksu spraw przynależnych właśnie administracji 
państwowej. Po drugie, jako wyodrębnione z organizmu państwowego 
obszary wyposażone we własne, samodzielne organy gminy dyspono-
wały prawem do przynajmniej częściowego samozarządu. Owa samo-
rządność gminy wyrażała się w samodzielnym zarządzie przez jej organy 
katalogiem spraw o charakterze zarówno ustawodawczym, jak i admini-
stracyjnym, które w sposób naturalny były jej przyrodzone i niezbywa-
ne. Jako wrodzony i niezbywalny ów kompleks spraw stawał się strefą 
„nietykalną” dla państwa, a zatem taką, której nie mogło ono naruszyć 
nawet wtedy, gdy pozbawiło gminy innych ich uprawnień. W ten spo-
sób, przyznając osobowość prawną gminie wraz katalogiem spraw pod-
legających samozarządowi jej organów, wyznaczano zakres tzw. pouvoir 
municipal, co miało doprowadzić we Francji do formalnego powołania 
– jako czwartej – władzy samorządowej, rozumianej jako koordynacja 
władzy municypalnej z władzą państwową145. 

W piśmiennictwie okresu międzywojnia zwracano też uwagę na sfor-
mułowaną przez przedstawicieli politycznego liberalizmu, w tym przede 
wszystkim Karla von Rottecka, koncepcję wolności gminy, z której wy-
prowadzono tezę o naturalnych prawach gminy. Zwolennicy przywołanej 
teorii głosili, że gmina jest starsza od państwa, a to ostatnie właściwie 
stworzone jest przez federację gmin. Państwo istnieć ma dla gmin, a nie 
na odwrót. Zatem to nie gminy od państwa, lecz państwo od gmin wywo-
dzi swe prawa. Z tego względu gmina jako równa państwu musi posiadać 
swą własną sferę samodzielnego rozwoju, wyrażającą się w wyposażeniu 
jej w osobowość prawną oraz katalog spraw podlegających jej samozarzą-
dowi. Kwalifikacja do tego katalogu odbywać się miała w odwołaniu do 
spraw bezpośrednio związanych z naturą jednostki samorządowej. Spra-
wy te stanowić miały własny, nienaruszalny dla państwa zakres działa-
nia, w przeciwieństwie do delegowanego jej zakresu spraw, polegającego 
na sprawowaniu nie własnych, lecz państwowych spraw. W celu zabez-
pieczenia nietykalności „własnych” spraw gminy teoria wolności gminy 
wymagała ustanowienia gwarancji ustrojowych. Te zaś miały konkrety-
zować się w niezależnych od państwa terytorialnych związkach samo-
rządowych wyższego szczebla, którym przyznać miano prawo nadzoru 
i rozstrzygania w sprawach własnego zakresu działania. Rząd natomiast 
miał prawo ingerencji w tak wyznaczoną sferę samozarządu władzy mu-

145 A. Bosiacki, Od naturalizmu do etatyzmu…, s. 94–96.
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nicypalnej wyłącznie w razie wyraźnego naruszenia przepisów ustawy146. 
Koncepcja „własnego” oraz „poruczonego” zakresu działania gminy była 
niezwykle popularna w nauce niemieckiej. Toczyły się niezliczone spory 
na ten temat, oscylując wokół problemu, czy możliwe jest wykazanie 
w sposób efektywny i weryfikowalny różnicy pomiędzy obu wyróżnio-
nymi rodzajami zadań gminy. Przeciwnicy tego rozróżnienia twierdzili, że 
niezależnie od przytaczanych uzasadnień zawsze nosi ono cechy dowol-
ności. W tym kontekście zwracano uwagę, że związki samorządowe nie 
mają charakteru dobrowolnego, lecz przymusowy, a swój byt i cel wy-
wodzą z państwowego porządku prawnego. Zadania realizowane przez 
samorząd nie urzeczywistniają naturalnych jego praw, lecz spełnienie za-
dań i celów państwa określonych ustawą. Przypisanie ich do zakresu jego 
imperium następować miało ze względów politycznych lub utylitarnych, 
w żadnym razie zaś w celu sankcjonowania naturalnych praw gminy. Te 
rozważania prowadziły niemieckich teoretyków samorządu do wniosku, 
że podział na „własny” i „poruczony” zakres działania gminy wypływa 
wyłącznie z woli państwa – państwowej władzy ustawodawczej147.

W teoriach prezentowanych na temat podstaw europejskiego samo-
rządu przeważył w konsekwencji pogląd o państwowym charakterze ty-
tułowej instytucji. Rozróżnienie „własny” i „poruczony” zakres działania 
gminy miało być dokonywane według kryterium intensywności nadzoru, 
mianowicie drugi z zakresów miał podlegać szerszemu nadzorowi władz 
rządowych, a pierwszy – ograniczonemu. To forma i głębokość ingerencji 
władz rządowych w wykonywanie czynności samorządowych decydować 
miała o sposobie zakwalifikowania poszczególnych zadań jako „własne” 
lub „poruczone” samorządowi. Administracja samorządowa w efekcie 
stanowić miała uzupełnienie administracji rządowej, a tam, gdzie była 
silnie rozwinięta, nawet jej uzupełnienie148.

Na tym gruncie zrodziła się teoria prawnicza samorządu terytorial-
nego. Teoretyk niemiecki Otto Mayer kwalifikował jednostkę samorządu 
terytorialnego jako osobowość publicznoprawną – korporację prawa pu-
blicznego, która miała stanowić twór państwowego porządku prawnego. 
Korporacja ta, jako osoba prawna, jest powołana na mocy ustawy do 
sprawowania części publicznej administracji. Nie oznacza to, że w zakre-
sie tak wyznaczonego imperium owa jednostka sama się rządzi, lecz że 
zarządza przypisanymi jej sprawami jako uznanymi przez ustawodawcę 
za jej własne. W efekcie nie może ona samodzielnie i samorządnie zmie-
nić sfery prawnej samorządu, może to nastąpić wyłącznie z woli prawo-

146 J. Panejko, Geneza i podstawy samorządu europejskiego…, s. 44–46.
147 Ibidem, s. 46–53.
148 Ibidem, s. 53–56.
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dawcy i w ustawie. Te wywody doprowadziły O. Mayera do wniosku, że 
w samorządzie skrystalizowane zostało publiczne prawo podmiotowe, 
rozumiane jako możliwość rozporządzania władzą publiczną, czyli prze-
kazaną w pełne posiadanie korporacji samorządowych częścią praw ad-
ministracji państwowej149.

Przytoczone rozważania nad genezą i podstawami europejskiego sa-
morządu prowadziły Jerzego Panejkę do wniosku, że istota samorządu 
sprowadza się do kwalifikowania go jako instytucji państwowej, powoła-
nej do załatwienia części – powierzonej mu przez samo państwo – spraw 
administracji państwowej w charakterze organu państwa150. W konse-
kwencji, z punktu widzenia materialnego, nie występuje różnica mię-
dzy administracją rządową a samorządową, obie składają się na jedną – 
administrację państwową. Różnica ujawnia się natomiast w wymiarze 
formalnym, a mianowicie w sferze organizacyjnej, która bezpośrednio 
związana jest cechą podmiotowości jednostek samorządowych oraz przy-
pisaniem im osobowości prawnej. Pojęcie osobowości prawnej jednostki 
samorządu terytorialnego powiązano z powstającą w sposób przymu-
sowy korporacją publiczną ludności zamieszkującej dane terytorium. 
Tym samym decyzją prawodawcy tworzone są na mocy ustawy (a zatem 
obowiązkowe) publiczne osoby prawne151, powołane do wykonywania 
praw zwierzchnich (imperium) przysługujących pierwotnej, niepochod-
nej i nieograniczonej publicznej władzy państwowej. Doprecyzowując tę 
konstatację, dodano, że nadanie osobowości jednostce samorządu teryto-
rialnego polegało na tym, że jako organowi państwowemu przypisano jej 
pewien zakres działania w stosunku do innych organów państwowych, 
czyli przyznano kompetencje. Jednocześnie ta ostatnia decyzja prawo-
dawcy została objęta szczególną ochroną. Mianowicie usankcjonował on 
w prawie (ustawie) gwarancję samodzielnego wykonywania zadań wyni-
kających z zarezerwowanej dla samorządu sfery kompetencyjnej. Usta-
wa wyklucza bowiem możliwość nielegalnego wkraczania w dziedzinę 
praw zastrzeżonych na rzecz danej jednostki samorządowej. W ten spo-
sób stworzono podstawę do ukształtowania kolejnego pojęcia – publicz-
nych praw podmiotowych jednostek samorządowych. W odniesieniu do 
tego ostatniego zwracano uwagę, że znacząco różni się ono od pojęcia 
prywatnego prawa podmiotowego. W systemie podmiotów prywatne-
go prawa podmiotowego obowiązuje bowiem zasada ich równorzęd-
ności, niewystępująca w strukturze publicznych podmiotów prawnych. 

149 Ibidem, s. 65–81.
150 Ibidem, s. 81.
151 Cechą różnicującą prywatne osoby prawne i publiczne osoby prawne jest to, że te 

pierwsze powstawać mają na mocy dobrowolnego aktu woli jej członków, a drugie – na 
zasadzie przymusu władzy państwowej. Ibidem, s. 84–85.
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Nadrzędnym podmiotem w analizowanym systemie jest samo państwo. 
W konsekwencji niemożliwe jest wyprowadzenie obowiązku przestrzega-
nia norm prawnych przez państwo, które na mocy zmiany ustawy w każ-
dym momencie może swobodnie modyfikować wyznaczoną normami 
kompetencyjnymi sferę właściwości samorządu. Ów obowiązek może 
być uznany za obowiązujący w stosunku do innych organów admini-
stracji publicznej, w tym zwłaszcza rządowej. Z przepisów kreujących 
przestrzeń wyłączności kompetencyjnej organów samorządu wypływa 
bowiem zakaz naruszania jej przez inne organy państwowej administra-
cji, a nie przez państwo jako takie. Przytoczone rozważania potwierdziły 
tezę, że nie zachodzi materialna różnica prawna między administracją 
samorządową a rządową, które wchodzić mają w skład jednej państwo-
wej administracji152. Różnica między nimi miała ujawniać się natomiast 
w systemie organizacyjnym władzy. Struktura i działanie administracji 
rządowej oparte mają być na hierarchicznie zorganizowanej biurokra-
cji. System administracji samorządowej sprawowanej przez miejscowe 
organy, w przeciwieństwie do tej pierwszej, nie pozostaje w żadnym hie-
rarchicznym stosunku do jakichkolwiek organów czy to rządowych, czy 
samorządowych wyższego szczebla. Nie ma znaczenia, czy miejscowe or-
gany samorządu legitymowane są przez nominację, czy przez akt wybor-
czy. W efekcie ustrój wewnętrzny jednostki samorządowej ma znaczenie 
drugorzędne. Jedyną istotną cechą jest samodzielność organów samorzą-
dowych. Ta zaś wyraża się w tym, że w przeciwieństwie do pozostałych 
organów państwowych podległych hierarchicznie centralnemu rządowi, 
organy samorządowe nie są zobowiązane do wykonywania ich poleceń 
i nie podlegają im służbowo. Niemniej na zasadach ogólnego porządku 
prawnego interesujące nas organy obowiązane są przestrzegać obowią-
zującego prawa i wyłącznie w tym zakresie podlegają nadzorowi władz 
rządowych. W efekcie przyjmowane w sposób samodzielny uchwały 
i zarządzenia organów jednostki samorządowej mogą być zmienione lub 
uchylone wyłącznie w wyniku kontroli instancyjnej, realizowanej przez 
pryzmat spełnienia kryterium ich zgodności z prawem. Ów nadzór nad 
samorządem władz centralnych nie ma zatem charakteru dowolnego. Jest 
ściśle reglamentowany, mianowicie realizowany jest w granicach wyzna-
czonych przez prawo oraz w celu gwarantowania zgodności materialnej 
i formalnej działań samorządu z obowiązującym w tym zakresie rele-
wantnym prawem. Przywołany autor zwracał też uwagę na odmienność 
samodzielności sądownictwa od samodzielności samorządu. Sąd ma być 
mianowicie skrępowany przepisami prawa w sposób ścisły, samorządowi 
zaś ustawodawca pozostawia swobodę działania w granicach ogólnego 

152 Ibidem, s. 81–95.
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porządku prawnego, z równoczesnym zagwarantowaniem niezależności 
decyzyjnej od władz centralnych. Samorządność terytorialna, realizowa-
na zgodnie z przedstawionym wyżej rozumieniem samodzielności, kwali-
fikowana powinna być – zdaniem J. Panejki – jako przejaw decentralizacji 
administracji państwowej. Samorząd lokalny to w efekcie nic innego, jak 
oparta na przepisach ustawy zdecentralizowana administracja państwo-
wa, wykonywana – w granicach ustawy i ogólnego porządku prawnego 
– samodzielnie przez lokalne organy, niepodległe hierarchicznie innym 
organom153.

Rozważając możliwość zaadaptowania Constantowskiej koncepcji 
władzy municypalnej jako odrębnej, należy stwierdzić, że nie jest to moż-
liwe, zwłaszcza w czystej postaci. Nie pozwala na to przede wszystkim 
usankcjonowanie zasady państwa jednolitego. Jednocześnie nie sposób 
dziś kwestionować znaczącej roli samorządności terytorialnej, która wy-
raża się m.in. w uznaniu prawa wspólnoty lokalnej – w granicach obowią-
zującego prawa – do samodzielnego i niezależnego zarządzania komplek-
sem przypisanych jej ustawą spraw przez legitymowane demokratycznie 
organy samorządowe. Już w okresie dwudziestolecia międzywojennego 
w polskiej nauce prawa dostrzeżono odmienność pozycji ustrojowej sa-
morządu lokalnego oraz mechanizmu sprawowania władzy przez jego or-
gany w stosunku do innych organów skomplikowanej struktury aparatu 
administracyjnego państwa. Niemniej wtedy owe spostrzeżenia nie do-
prowadziły uczonych do postawienia tezy o odrębnym statusie – na grun-
cie zasady podziału władzy państwowej – władzy samorządowej jako 
tzw. pouvoir municipal. Ówcześni teoretycy samorządu kwalifikowali jego 
imperium jako mieszczące się w granicach sprawowania przez państwo 
władzy wykonawczej za pośrednictwem organów administracji lokalnej. 
Te ostatnie, w przeciwieństwie do zhierarchizowanej i działającej na za-
sadzie podległości służbowej pozostałej części administracji państwowej, 
wykonywać miały przynależne samorządowi i jego organom zadania 
i kompetencje z zastosowaniem reguł samodzielności i niezależności de-
cyzyjnej od pozostałych organów aparatu państwowego, czyli na zasadzie 
decentralizacji. Niemniej już wtedy zwracano uwagę, że owa decentra-
lizacja wyraża się nie tylko w samodzielnym i niezależnym stosowaniu 
w procesie decyzyjnym prawa przez organy administracji samorządowej, 
lecz także w stanowieniu – również w granicach ustawy i ogólnego po-
rządku prawnego – lokalnego prawa w formie uchwał i zarządzeń tych 
organów. Nie sposób zatem kwalifikować władzy samorządowej wyłącz-
nie jako jednej z form sprawowania władzy wykonawczej.

153 Ibidem, s. 95–97.
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Te ustalenia prowadziły znawców tematu do wniosku, że tytułowa 
teza Benjamina Constanta powinna być dziś kwalifikowana jako dok-
tryna dająca co najmniej asumpt, jeśli nie podstawę, do wyróżnienia, 
oprócz wyrażonego expressis verbis w art. 10 tradycyjnego pionowego 
(wertykalnego) podziału władzy państwowej, również sfery poziomej 
(horyzontalnej) tego podziału154. Formalnym przejawem adaptacji przez 
ustrojodawcę interesującej nas zasady staje się w konsekwencji podział 
oraz rozdział władzy pomiędzy organy aparatu państwowego przez przy-
pisanie im stosownych funkcji, zadań i kompetencji władzy państwowej.

W celu doprecyzowania przytoczonej tezy należy – w odwołaniu 
do definicji zawartych w Słowniku języka polskiego – wyjaśnić znaczenie 
przywołanych terminów. I tak wyraz zadanie oznacza to, co trzeba zro-
bić, wykonać, osiągnąć, a także obowiązek, cel, misję; problem wyma-
gający opracowania, rozwiązania, obliczenia. Z kolei wyraz funkcja (łac. 
functio), definiowany jako czynność, praca, obowiązki, które wynikają 
z odgrywanej przez kogoś roli społecznej, zajmowanego stanowiska itp., 
mógłby być traktowany jako synonim wyrazu zadanie, jednakże wyraz 
funkcja jest też definiowany jako synonim wyrazu stanowisko (czyli pozy-
cja w hierarchii zawodowej, służbowej czy też w środowisku, np.: funk-
cja prezesa, skarbnika, starosty roku), a ponadto jako synonim wyrazu 
rola (czyli udział i znaczenie kogoś lub czegoś w jakichś okolicznościach, 
w jakimś przedsięwzięciu). Powołując się na te niuanse językowe, można 
by więc przyjąć, że podział władzy państwowej następuje przez zdefi-
niowanie jej funkcji w znaczeniu wyróżnienia stanowisk czy ról ustro-
jowych, w jakich występuje ona w realizacji przedsięwzięcia, jakim jest 
sprawowanie imperium suwerennych praw zwierzchnich narodu, konkre-
tyzujących władzę państwową. Za art. 10 Konstytucji RP wymienić w tej 
materii możemy władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą jako 
prawną sferę działania państwa. Natomiast rozdział aparatu państwowe-
go, z uwagi na naturę oraz wagę wyzwań stawianych przed współczesnym 
państwem, wymaga dziś aktywności zarówno ustrojodawcy, jak i usta-
wodawcy, a także stosowania przez interpretatora systemowej wykładni 
ustawy zasadniczej i ustaw ustrojowo-kompetencyjnych. Mianowicie re-
alizacja drugiego kanonu interesującej nas reguły ustrojowej dokonywa-
na jest dwuetapowo. Najpierw wyodrębniane są zadania państwa wraz 
z umożliwiającymi ich urzeczywistnienie kompetencjami, składającymi 
się na treść poszczególnych podstawowych funkcji władzy państwowej, 
a następnie – zgodnie z regułami konstytucyjnymi – w drodze ustawy 
przypisane są one do sprawowania właściwym organom władzy państwo-
wej. Argumentem przemawiającym za akceptowalnością postulowanego 

154 H. Izdebski, Doktryny polityczno-prawne…, s. 335 i 343.
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rozumienia procesu wdrażania podziału władzy przemawia to, że dziś 
trudno wskazać jeden organ, który samodzielnie sprawowałby w całości 
daną funkcję państwa, jedną prawną sferę jego działania. Demokratyza-
cja procesu sprawowania władzy oraz jego uspołecznienie przez rozwój 
struktur społeczeństwa obywatelskiego wymagają rozczłonkowania funk-
cji władzy na konkretne zadania, wraz ze stosownymi kompetencjami.

Dodać należy, że określając funkcje władzy oraz zadania i kompe-
tencje organów aparatu państwowego, prawodawca zobowiązany jest do 
dokonania dwóch rozstrzygnięć. Po pierwsze, w zakresie podziału i roz-
działu władzy wskazuje on, które organy państwa są powołane do wy-
konywania odpowiedniej części imperium praw zwierzchnich suwerena. 
Po drugie, stosownie do mających expressis verbis bądź w drodze wykład-
ni konstytucyjne ugruntowanie reguł ustrojowych, definiuje on, w jaki 
sposób poszczególne organy mają realizować przypisane im władztwo. 
Wśród przywołanego kręgu wartości ustrojowych wymienić należy m.in. 
idee: współdziałania władz (preambuła); równoważenia się władz, łącz-
nie z instrumentami hamującymi (art. 10 ust. 1); separacji władz w kon-
stytucyjnie wyznaczonym rozumieniu i granicach oraz decentralizacji 
władzy publicznej (art. 15 ust. 1). W omawianym zakresie prawodawca 
decyduje w konsekwencji, czy przypisane konkretnym organom władzy 
publicznej zadania mają być realizowane w warunkach pełnej separacji, 
czy też może równoważenia się albo równoważenia się w drodze hamo-
wania lub współdziałania władz. Zapatrywanie to podzielił Trybunał 
Konstytucyjny, który cytując poglądy wyrażane w piśmiennictwie155, 
przyjął, że zawarta w ustawie zasada niezawisłości sędziowskiej jest ści-
śle powiązana z maksymą niezależności sądów. W efekcie ta pierwsza 
powinna być rozumiana jako niezawisłość od wszelkich organów, tak 
sądowych, jak i pozasądowych. Nadzór administracyjny nie może zatem 
abstrahować od specyfiki władzy sądowniczej i jej konstytutywnej przy-
wołanej wyżej cechy. W rezultacie, oceniając model nadzoru administra-
cyjnego nad sądem i w konsekwencji sędziami, nie można, wynikają-
cej z art. 10 Konstytucji RP, zasady równoważenia się władz traktować 
wyłącznie jako usankcjonowania wymogu wzajemnego hamowania się 
władz. W przypadku judykatywy należy go odczytywać jako przyznanie 
prymatu zasadzie separacji, czyli izolacji władzy sądowniczej od pozo-
stałych władz156.

Kolejną kwestią wymagającą rozstrzygnięcia jest ustalenie, czy przypi-
sane organowi państwa zadania mają być wykonywanie z zastosowaniem 
reguły zależności i hierarchicznego podporządkowania organom wyższego 

155 A. Łazarska, Rzetelny proces cywilny, Warszawa 2012, s. 161.
156 Wyrok z dnia 25.05.2016 r., Kp 5/15, OTK ZU A/2016, poz. 24.
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szczebla, czy też może samodzielnie, w zgodzie z regułą pełnej samorząd-
ności (czyli samodzielności osiągniętej w drodze decentralizacji).

Odnosząc te ustalenia do regulacji polskiej ustawy zasadniczej, 
przyjąć należy, że na zasadzie pełnej separacji powinno być realizowa-
ne władztwo przynależne sądom i trybunałom w zakresie odpowiednio 
sprawowania wymiaru sprawiedliwości oraz orzekania o hierarchicznej 
zgodności norm prawnych i odpowiedzialności za popełnienie deliktu 
konstytucyjnego. Treść separacji władzy sądowniczej konkretyzują zaś re-
guły niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej w procesie sprawo-
wania przypisanej im funkcji ustrojowej. W tym kontekście rola ustro-
jowa władzy judykatywnej postrzegana jest jako niezależnego kontrolera 
szeroko rozumianej zgodności z prawem działań organów państwowych, 
który funkcję tę sprawuje na zasadach niezawisłości. W odwołaniu do 
reguł właściwych parlamentarnemu modelowi rządów oraz formalnie 
wyrażonej w preambule do Konstytucji zasady współdziałania władz, 
działania pozostałych organów aparatu państwowego powinny być reali-
zowane na zasadzie współpracy. Celem wdrożenia owej kooperacji orga-
nów władzy państwowej powinna zaś być ochrona: konstytucyjnej kate-
gorii dobra wspólnego z art. 1 oraz prawnie gwarantowanych interesów 
jednostki i różnych form jej organizowania się, właściwych dla struktur 
społeczeństwa obywatelskiego. Jednocześnie znaleźć powinny zastoso-
wanie, ujęte w regulacji art. 31 ust. 3 Konstytucji i nim uwarunkowa-
ne, różnego rodzaju formy harmonizowania i balansowania sprzecznych 
czy kolidujących z sobą interesów w demokratycznym państwie prawa 
sankcjonującym idee społeczeństwa obywatelskiego, rozumianego jako 
uznanie prawa do samoorganizowania się społeczeństwa w granicach 
wyznaczonych przez prawo.

Na tle polskich tradycji ustrojowych w zakresie samorządności tery-
torialnej rodzi się pytanie, czy i, ewentualnie, jakie oraz na jakich zasa-
dach jest sprawowane imperium przynależne samorządowi lokalnemu. 
Koniecznie również przeanalizować należy, jak władztwo tego samorzą-
du i organy lokalne zostały uplasowane w strukturze podziału władzy 
państwowej na gruncie jego kanonów i ich treści. Na kwestię tę zwróco-
no uwagę w piśmiennictwie. Ryszard Piotrowski wskazuje, że „składni-
kiem konstytucyjnej konstrukcji podziału władz pozostaje także czytelny 
w ustawie zasadniczej podział na władze publiczne i podmioty tworzą-
ce społeczeństwo obywatelskie, do których art. 12 Konstytucji zalicza 
związki zawodowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, stowa-
rzyszenia, ruchy obywatelskie, inne dobrowolne zrzeszenia oraz fundacje. 
Podobny charakter mają w istocie korporacje, o których mowa w art. 17  
Konstytucji, a więc samorządy zawodowe reprezentujące osoby wyko-
nujące zawody zaufania publicznego oraz inne rodzaje samorządu”. 
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Wskazany autor dodaje, że „zorganizowane społeczeństwo obywatel-
skie jest w Konstytucji RP postrzegane jako partner dla władzy, która 
ma – w myśl zasady pomocniczości – umacniać uprawnienia obywateli 
i ich wspólnot, a swoje działanie opierać na dialogu społecznym”157. Tak 
sformułowana teza znajduje odniesienie także do wspólnot lokalnych 
i regionalnych, aczkolwiek – w opinii R. Piotrowskiego i z powołaniem 
na uzasadnienie do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie 
o sygn. akt P 16/04 – ich samorząd może być uznany za szczególną część 
władzy wykonawczej. Cytowany teoretyk nadmienia, że w myśl ustawy 
zasadniczej samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy 
publicznej, a więc sprawuje nie tylko cząstkę władzy wykonawczej, lecz 
także wykonuje istotną część zadań publicznych we własnym imieniu 
i na własną odpowiedzialność158.

W nawiązaniu do przytoczonych konkluzji R. Piotrowskiego wypada 
dokonać szczegółowej analizy postanowień Konstytucji RP przez pry-
zmat władztwa należnego samorządowi terytorialnemu. Prowadzi ona do 
wniosku, że ze sfery szerokiego katalogu funkcji ustrojowych oraz zadań 
państwa część zadań władzy publicznej wydzielona powinna zostać na 
rzecz samorządu lokalnego. Z dyspozycji art. 169 ustawy zasadniczej wy-
nika, że przedmiot przypisanych samorządowi zadań winien wyrażać się 
zarówno w stanowieniu prawa, jak i wykonywaniem przynależnej egze-
kutywie funkcji polityczno-administracyjnej. Przywołana norma stanowi 
bowiem, że jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania 
za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych. Ustawa za-
sadnicza dostarcza również przesłanek, pozwalających na wyznaczenie 
katalogu zadań przynależnych interesującej nas instytucji. Po pierwsze, 
samorząd, mocą Konstytucji, powołany jest do wykonywania wszystkich 
zadań publicznych niezastrzeżonych przez Konstytucję lub ustawy dla 
organów innych władz publicznych (art. 163). Po drugie, mocą regulacji 
ustawowej, powinien zostać powołany do realizowania jako zadań wła-
snych wszystkich tych zadań publicznych, które służą zaspokajaniu po-
trzeb wspólnoty samorządowej (art. 166 ust. 1), przez usankcjonowanie 
kompetencji zarówno do stanowienia prawa lokalnego, jak i wykonywa-
nia relewantnych przepisów prawa przyjętego na poziomie centralnym 
i lokalnym (wniosek z art. 169). Po trzecie, samorząd, na mocy ustawy, 
może zostać uprawniony do wykonywania jako zadań zleconych innych 
zadań publicznych, jeśli powierzenie mu ich zarządu wynika z uzasadnio-
nych potrzeb państwa. 

157 R. Piotrowski, Zasada podziału władz w Konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy” 
2007, nr 4(81), s. 123.

158 Ibidem.
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Wyznaczone w ten sposób konstytucyjne imperium interesującej nas 
instytucji wymaga zatem konkretyzacji w ustawie. Innymi słowy, ustawa 
zasadnicza, w wykonaniu powyżej cytowanych postanowień, przyznała 
wspólnotom samorządowym roszczenie o przypisanie ich samorządom 
stosownego katalogu zadań publicznych, odpowiednio jako zadań wła-
snych lub zleconych w drodze ustawy. Konstytucyjnym kryterium pozwa-
lającym na ustalenie, czy wydzielony ustawą katalog zadań spełnia wy-
móg stosowności staje się zasada pomocniczości. W myśl konstytucyjnej 
definicji tej ostatniej maksymy do kręgu zawartych w ustawie zasadniczej 
praw podstawowych dla państwa należy wiążący władzę publiczną na-
kaz wdrożenia, w wykonaniu zawartej w preambule idei subsydiarności 
działań państwa i jego organów, procedury „umacniającej uprawnienia 
obywateli i ich wspólnot”. Z tej perspektywy kryterium pomocnicze-
go działania władzy publicznej nie sposób traktować jako statycznego 
i możliwego do pełnego zrealizowania w wyniku jednorazowego aktu 
władzy ustawodawczej. Kwalifikowanie jako nakazu wdrażania zasady 
pomocniczości przez wydzielanie zadań na rzecz samorządu powinno 
być postrzegane jako pewien proces, wymagający aktywności zarówno 
ze strony władzy ustawodawczej, jak i wykonawczej. Oczywiście, prawi-
dłowość jego zrealizowania podlega ochronie judykatywy.

Ze strony władzy ustawodawczej urzeczywistnianie interesującego 
nas konstytucyjnego nakazu wymaga ciągłej aktywności, wyrażającej 
się w obowiązku badania aktualnego stanu rozwoju struktur społeczeń-
stwa obywatelskiego, a także prognozowaniu kierunków jego rozwoju, 
z uwzględnieniem możliwości zaistnienia czynników hamujących. Biorąc 
pod uwagę wymienione czynniki, prawodawca obowiązany jest, stosow-
nie do aktualnej kondycji samorządności oraz poczynionych prognoz, 
kształtować ustawą zakres adekwatnych doń zadań, stawiając sobie za 
cel sukcesywne i stosowne wzmacnianie zakresu praw obywateli i two-
rzonych przez nich wspólnot samorządowych. Prawidłowe zrealizowanie 
omawianego nakazu konstytucyjnego wymaga również aktywności ze 
strony władzy wykonawczej. W granicach i formach określonych w usta-
wach szeroko rozumiana administracja rządowa uczestniczy w sprawo-
waniu władzy samorządu lokalnego. Dobór zarówno form tego udziału, 
jak również jego intensywności powinny być limitowane przez ideę sub-
sydiarnego charakteru państwa w działaniach organów samorządowych. 
Wymaga ona bowiem przy doborze stosowanych środków i ich intensyw-
ności uwzględniania z jednej strony stanu „dojrzałości” struktur samorzą-
dowych w społeczeństwie obywatelskim, a z drugiej – stawiania sobie za 
cel motywowania lokalnych społeczności do rozwoju swej samorządności.

Powyższa syntetyczna wykładnia systemowa przepisów ustawy za-
sadniczej prowadzi do wniosku, że uplasowanie władztwa samorządu 



81Instytucja samorządu terytorialnego na tle rozważań polskiej nauki prawa

w strukturze podzielonych władz nie modyfikuje klasycznego myślenia 
o jej aspekcie przedmiotowym (funkcjonalnym), ale wyłącznie podmio-
towym. Wynikająca z Konstytucji pozycja ustrojowa wspólnoty lokalnej 
wraz z regułami sprawowania władztwa przez organy samorządu deter-
minują sposób organizacji aparatu państwowego w zakresie rozdziału 
zadań publicznych. Mianowicie wymagają one, by stosownie do funk-
cji ustrojowej samorządu terytorialnego w społeczeństwie obywatelskim 
określona konstytucyjnie część zadań publicznych przypisana została 
organom stanowiącym i wykonawczym tej instytucji państwowej w pro-
cesie dokonywanego w ustawie rozdziału zadań między organy aparatu 
państwowego. Przedmiot zadań publicznych przyznanych samorządowi 
terytorialnemu może mieć dwojaki charakter, tzn. może się mieścić w sfe-
rze albo stanowienia prawa jako uprawnienie do tworzenia prawa lo-
kalnego przez jego organy stanowiące, albo administrowania wydzieloną 
częścią zadań publicznych, stanowiąc działania z dziedziny przynależnej 
władzy wykonawczej, przypisane jego organom wykonawczym. Wyod-
rębniona dla samorządu część zadań publicznych powinna obejmować 
wszystkie zadania własne, a zatem te służące zaspokajaniu zbiorowych 
potrzeb wspólnoty samorządowej, a ponadto – na zasadzie swobody 
ustawodawcy – do katalogu tego włączone mogą być też zadania służące 
innym celom, przy czym ich przyznanie winno wynikać z uzasadnionych 
potrzeb państwa.

Pragnąc doprecyzować, na czym polegać ma rozdział zadań władzy 
państwowej na organy aparatu państwowego, z uwzględnieniem przy-
pisania stosownego władztwa samorządowi terytorialnemu, tj. istotnej 
części zadań publicznych, napotykamy na znaczne trudności. Okazuje się 
bowiem, że ani ustrojodawca, ani ustawodawca nie zdefiniował pojęcia 
„zadanie publiczne”. Tymczasem doprecyzowanie tego konstytucyjnego 
terminu byłoby niezwykle przydatne do wyznaczenia konstytucyjnych 
granic swobody legislacyjnej ustawodawcy w interesującym nas zakresie. 
Pozwoliłoby na wydzielenie ze sfery zarówno reglamentacyjnej władzy 
ustawodawczej, jak i wykonawczej tej ich części, która odpowiednio ob-
ligatoryjnie (w zakresie zadań własnych) lub fakultatywnie (w zakresie 
zadań zleconych) przynależy samorządowi terytorialnemu. Chcąc rozwi-
kłać to zagadnienie, ponownie należy odwołać się do Słownika języka 
polskiego, by przypomnieć, że wyraz zadanie oznacza to, co trzeba zrobić, 
wykonać, osiągnąć, a także obowiązek, cel, misję; problem wymagający 
opracowania, rozwiązania, obliczenia. Z kolei wyraz publiczny znaczy 
m.in.: dotyczący całego społeczeństwa lub jakiejś zbiorowości, dostępny 
lub przeznaczony dla wszystkich, związany z jakimś urzędem lub z jakąś 
instytucją nieprywatną. W definiowaniu w procesie ustawodawczym za-
dań publicznych samorządu terytorialnego następuje nazwanie ich obo-
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wiązków, celów czy misji, z zawężeniem zakresu ich realizacji do zbioro-
wości tworzonej przez wspólnotę samorządową oraz jej jednoznacznym 
powiązaniem ustrojowym z instytucją samorządową. 

Wykonując to zadanie w ustawie z dnia 8 marca 1990 r.159, legislator  
przyjął, że do zadań publicznych samorządu gminnego należą jako zada- 
nia własne i zlecone rodzajowo sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, 
niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, równocześnie 
sankcjonując w tak wyznaczonej sferze władztwa gminy na jej rzecz do-
mniemanie kompetencyjności (art. 6 ust. 1 i 2). Ponadto, dookreślił, że do 
zadań własnych gminy rodzajowo należą sprawy związane z zaspokaja-
niem zbiorowych potrzeb wspólnoty, formułując następnie przykładowe  
ich wyliczenie (art. 7).

W przypadku takiego rozumienia pojęcia „zadania publiczne” za nie-
uzasadnione należy uznać toczone współcześnie w piśmiennictwie spory 
na temat tego, czy samorząd jest powołany tylko do realizowania zadań 
publicznych, czy też może wykonywać również inne zadania. W litera-
turze wskazuje się bowiem, że rolą administracji publicznej (a zwłasz-
cza samorządowej) jest nie tylko wykonywanie „zadań publicznych” 
z zastosowaniem tradycyjnych technik regulacyjnych (adekwatnych do 
klasycznych funkcji porządkowo-reglamentacyjnych władzy publicznej), 
lecz również, w ramach funkcjonowania jednostki samorządu terytorial-
nego jako podmiotu prawa prywatnego, przez tzw. zarządzanie rozwojem 
z użyciem instrumentów prawa cywilnego160. Te rozważania dały asumpt 
do stwierdzenia, że nie ulega dziś wątpliwości, że samorząd terytorialny 
nie jest powołany tylko do realizowania zadań publicznych161. Na po-
parcie tego zapatrywania przywołano, że w myśl decyzji prawodawcy sa-
morząd terytorialny powołany jest do zaspokajania zbiorowych potrzeb 
wspólnoty. Zatem może podejmować się prowadzenia działalności go-
spodarczej, aczkolwiek w różnym zakresie na poszczególnych poziomach 
jego organizacji. W konsekwencji w ten sposób wyznaczona zostaje sfera 
działalności samorządu terytorialnego, która nie ma zawierać się w po-
jęciu „zadania publiczne”162. Te rozważania podsumowuje jednocześnie 
uwaga, że niewątpliwie nie wszystkie zadania samorządu terytorialne-

159 Ustawa o samorządzie gminnym, tj. Dz.U. 2017, poz. 1875, 2232.
160 Por. A. Zalewski, Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie teryto-

rialnym, Warszawa 2007; J. Supernat, Administracja publiczna w świetle koncepcji New 
Public Management, w: Administracja, państwo, jednostka – nowy wymiar, red. E. Ura, 
Rzeszów 2004.

161 J. Jagoda, Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, 
Warszawa 2011, s. 64.

162 Tak A. Agopszowicz, w: A. Agopszowicz, Z. Gilowska, M. Taniewska -
-Peszko, Prawo samorządu terytorialnego w zarysie, Katowice 2001, s. 13.
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go mogą i powinny być realizowane w formach władczych. Co więcej, 
większość tych zadań jednostki samorządu terytorialnego wykonują dziś 
w sferze dominium z zastosowaniem niewładczych form. To te okolicz-
ności mają być przyczyną zgłaszanych w piśmiennictwie wątpliwości, 
związanych z posługiwaniem się zbiorczym określeniem „zadania pu-
bliczne”163. 

Wydaje się, że rację w tym sporze ma Trybunał Konstytucyjny164, któ-
ry wskazał, że wszelkie zadania samorządu terytorialnego są zadaniami 
publicznymi w tym znaczeniu, że służą zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
ludności. Dokonując tego ustalenia, Trybunał dodał, że czynności podej-
mowane w formach właściwych prawu cywilnemu nie podlegają nadzo-
rowi administracyjnemu. Wydaje się, że racjonalnie w orzeczeniu trybu-
nalskim oddzielono instytucję nadzoru od problematyki definicji zadań 
publicznych. Te ostatnie bowiem to wszystkie zadania, które legalnie, 
w zgodzie z konstytucyjną zasadą legalizmu (art. 7), a zatem z powoła-
niem na ustawową podstawę, wykonują organy samorządu terytorialne-
go oraz wszelkie jego struktury organizacyjne, które mogą bowiem zostać 
upoważnione do realizowania określonych zadań przez sam samorząd, 
w ramach służącego wspólnocie lokalnej władztwa ustrojowego do sa-
moorganizowania, łącznie z prawem do zrzeszania się z innymi jednost-
kami samorządu. W tym ujęciu – w odwołaniu do przywołanych znaczeń 
pojęć – zadania publiczne to każde zadanie określone ustawą, w ramach 
której kompleks składających się nań spraw został zakwalifikowany jako 
przynależny interesującej nas instytucji lub dotyczący wspólnoty samo-
rządowej określonego szczebla. Z tej przyczyny każda sprawa, którą zaj-
muje się samorząd terytorialny, niezależnie od tego, czy jest sprawowana 
we władczych, czy też niewładczych formach, należy do kategorii zadań 
publicznych.

Szczególność rozdziału zadań publicznych na rzecz samorządu teryto-
rialnego wyraża się również w dwóch kolejnych jego cechach, a miano-
wicie przydzieleniu ich z zastosowaniem reguł: wykonywania tych zadań 
w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność jednostki oraz pod-
ległości działalności tego samorządu nadzorowi realizowanemu z punk-
tu widzenia legalności. W nauce prawa zwraca się uwagę, że wyrażona 
w art. 16 ust. 2 formuła wykonywania zadań publicznych „w imieniu 
własnym i na własną odpowiedzialność” jednostki samorządu jest nie-
jasna. W kontekście, choćby przywołanej instytucji nadzoru, nie może 
oznaczać ona całkowitej dowolności w wykonywaniu zadań publicz-

163 Zob. J. Jagoda, Sądowa ochrona samodzielności jednostek…, s. 65, uwaga w przyp. 
149.

164 Uchwała TK z dnia 27.09.1994 r., W 10/93, OTK 1994, cz. 2, poz. 46.
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nych. Granice swobody samorządu mogą być w szczególności uzależnio-
ne od rodzaju zadania. W przypadku sprawowania władztwa w zakresie 
zadań zleconych, przypisanych ze względu na uzasadnione potrzeby pań-
stwa, samorząd powołany jest w ustawie do wykonywania zadań przy-
należnych administracji rządowej. W konsekwencji jego samodzielność 
w ich wykonywaniu podlegać może daleko idącym ograniczeniom, wy-
nikających już ze sposobu finansowania ich realizacji z dotacji celowych, 
a także z innych przesłanek. W piśmiennictwie wskazuje się, że również 
w odniesieniu do wykonywania zadań własnych samodzielność samo-
rządu terytorialnego podlega różnorakim ograniczeniom, które mogą 
być zależne, po pierwsze, od zasobów majątkowych i finansowych, a po 
drugie, w sferze administracyjnej, od sposobu wysłowienia w ustawie 
kompetencji, w sferze prawa cywilnego zaś – od społeczno-gospodarcze-
go przeznaczenia mienia komunalnego165.

W efekcie interesującą nas regułę z art. 16 ust. 2 Konstytucji inter-
pretuje się w odwołaniu nie tylko do wykładni językowej, lecz przede 
wszystkim celowościowej i systemowej. W warunkach formuły państwa 
unitarnego w interpretacji nie można odwoływać się do terminów „au-
tonomii” czy „suwerenności” jednostki samorządu terytorialnego166. 
W efekcie wykonywanie zadań publicznych „we własnym imieniu i na 
własną odpowiedzialność” jednostki samorządu terytorialnego nie spo-
sób interpretować jako pełnej jej niezależności. Organy samorządu de 
facto stanowią bowiem segment władzy publicznej, co prawda zdecentra-
lizowanej, lecz zobowiązanej do działania w imieniu i na rachunek pań-
stwa167. Cytowała reguła konstytucyjna w związku z dyspozycją art. 165 
ust. 1 Konstytucji stanowi ponadto podstawę do nałożenia na jednostkę 
samorządu terytorialnego odpowiedzialności prawnej za konsekwencję 
działań jej organów, co odróżnia jej status prawny od statusu innych 
organów państwa168. Przywołana regulacja art. 165 ust. 1 przyznaje jed-
nostce osobowość prawną oraz prawa do stania się podmiotem prawa 
własności i innych praw majątkowych. Z kolei reguła działania jednostki 
„w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność” znajduje swe ramy 
ustrojowe oraz konkretyzacje w konstytucyjnej zasadzie jej samodzielno-
ści, która podlegać ma ochronie prawnej (art. 165 ust. 2).

165 A. Agopszowicz, w: A. Agopszowicz, Z. Gilowska, M. Taniewska-Pesz -
ko, Prawo samorządu terytorialnego…, s. 13.

166 Tak J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2010, s. 177.
167 Por. ibidem.
168 W. Kisiel, w: K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, red., P. Dobosz, W. Kisiel, 

P. Kryczko, M. Mączyński, S. Płażek, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, 
Warszawa 2010, s. 62–63.
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W odniesieniu do instytucji nadzoru nad działalnością samorządu 
terytorialnego w piśmiennictwie wyjaśnia się, że z jednej strony od-
grywa on rolę czynnika determinującego prawne granice samodzielno-
ści jednostek samorządu, a z drugiej, obok finansów (mienia), spełnia 
funkcję gwaranta możliwości korzystania z niej169. Jednocześnie w li-
teraturze zwrócono uwagę na istnienie szczególnej zależności między 
samodzielnością samorządu a instytucją nadzoru. Mianowicie, „im bar-
dziej nadzór rozszerza się, tym bardziej samodzielność gminy zawęża 
się, a im bardziej nadzór zawęża się, tym bardziej samodzielność gminy 
się rozszerza”170. Dostrzega się także, że nadzór wpisany jest w istotę 
instytucji samorządu terytorialnego, zakwalifikowanego przez ustrojo-
dawcę jako forma decentralizacji administracji. Akcentuje się przy tym 
znaczenie nadzoru dla osiągnięcia celu państwa, jakim jest zharmoni-
zowanie działalności zdecentralizowanej administracji samorządowej 
i scentralizowanej administracji rządowej w imię realizacji konstytu-
cyjnej kategorii dobra wspólnego171. Gwarancją realizacji konstytucyj-
nej samodzielności jednostki samorządu terytorialnego jest wymóg za-
stosowania do instytucji nadzoru zasady legalizmu (art. 7 Konstytucji). 
Mianowicie, ustrojodawca, sankcjonując w art. 171 ust. 1 interesującą 
nas instytucję, wykluczył możliwość jakiejkolwiek swobody w korzysta-
niu z niej przez organy nadzorcze. Po pierwsze, stosowana być może wy-
łącznie przez pryzmat legalności działalności samorządu terytorialnego 
oraz zasadności sposobu zarządu finansami jego jednostek. Po drugie, 
prawodawca zobowiązany został do precyzyjnego określenia w ustawie 
katalogu środków nadzorczych oraz przypadków i reguł ich stosowa-
nia przez organy państwowe w stosunku do samorządu172. Po trzecie, 
ustawa zasadnicza wyłącza dowolność w określeniu kręgu podmiotów 
do sprawowania nadzoru nad działalnością samorządu. W efekcie, na 
mocy przepisów Konstytucji, nadzór nad działalnością samorządu te-
rytorialnego, z punktu widzenia jej legalności, sprawują Prezes Rady 
Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych – regionalne 

169 Zob. M. Kruszewska-Gagoś, Podmiotowość publicznoprawna gminy, Lublin 
2007, s. 197; A. Wiktorowska, Prawne determinanty samodzielności gminy. Zagadnie-
nia administracyjnoprawne, Warszawa 2002, s. 191–194; S. Fundowicz, Decentralizacja 
administracji publicznej w Polsce, Lublin 2005, s. 158. Szerzej na ten temat Z. Leoński, 
Nadzór nad działalnością gminy, Warszawa 1992; B. Dolnicki, Nadzór nad samorządem 
terytorialnym, Katowice 1993.

170 A. Wiktorowska, Prawne determinanty samodzielności gminy…, s. 193.
171 B. Dolnicki, Nadzór nad samorządem terytorialnym…, s. 87–89; Z. Niewia -

domski, Kierunki rozwoju samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 1991, 
nr 1–2, s. 82.

172 B. Dolnicki, Nadzór nad samorządem terytorialnym…
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izby obrachunkowe173. W ten sposób ustrojodawca stworzył podstawy 
prawne, z jednej strony, do pozasądowej konstytucyjności działalności 
samorządu terytorialnego, a z drugiej – wypracowania wyrażonej w pre-
ambule ustawy zasadniczej zasady współdziałania władz. To pierwsze 
rozstrzygnięcie nie narusza ustawy zasadniczej, jeśli uwzględni się, że 
owa kontrola nadrzędnych organów władzy egzekutywy z prawem 
sformułowania zaleceń jest z jednej strony limitowana przez ustawę 
w zakresie doboru środków i okoliczności stosowania, a z drugiej – re-
alizowana właśnie wobec co prawda zdecentralizowanych, lecz zobo-
wiązanych do działania na rzecz dobra wspólnego determinowanego 
przez władzę polityczną organów władzy publicznej.

Nadzór nad samorządem stanowić może konstytucyjnie i ustawowo 
usankcjonowaną instytucję wyznaczającą reguły współdziałania władz 
(tj. współdecydowania i współzarządzania organów samorządu tery-
torialnego oraz odpowiednich organów władzy państwowej centralnej 
i terenowej) w zakresie przypisanego samorządowi ustawą do zarządu 
kompleksu spraw publicznych, stanowiących odpowiednio część praw-
nych sfer działania państwa, mieszczących się zarówno w jego funkcji 
ustawodawczej, jak i wykonawczej.

Na gruncie analizowanego pola badawczego pojawia się pytanie, kto 
decyduje o kierunku i sposobie realizowania konstytucyjnego nakazu 
wyznaczenia ustawą imperium samorządu terytorialnego. Odpowiedź 
na tak postawione pytanie jest prosta na gruncie zasad naszej Konsty-
tucji. O pozycji ustrojowej interesującej nas instytucji, strategii rozwo-
ju samorządności lokalnej, a także o tym, jakie zadania publiczne po-
winny zostać wydzielone na rzecz samorządu, decyduje suweren-naród. 
Oczywiście, uprawnienie to wykonuje z zastosowaniem jedynie zasy-
gnalizowanych wcześniej zasad systemu władzy suwerena174. W prakty-
ce uprawnienie to wykonywane jest zatem z wykorzystaniem instytu-
cji demokracji przedstawicielskiej. Zaakcentować należy, rozstrzygając 
w tym przedmiocie, że organy reprezentacji suwerena ograniczone są 
przywołanymi regułami konstytucyjnymi limitującymi granice swobody 
reglamentowania władztwa tej instytucji, chyba że dokonana zostanie 
odpowiednia zmiana postanowień ustawy zasadniczej. Suweren-naród 
egzekwuje też – z zastosowaniem zasad systemu władzy suwerena – od-
powiedzialność od swoich reprezentantów z tytułu wykonywania za-
równo ich konstytucyjnych uprawnień, jak i obowiązków wobec samo-
rządu terytorialnego.

173 Zob. na ten temat m.in.: K. Sikora, Regionalna Izba Obrachunkowa, w: Ustrój 
administracji samorządowej. Administracja publiczna, T. 3, red. B. Szmulik, K. Miaskow -
ska-Daszkiewicz, Warszawa 2012, s. 593–656. 

174 Por. E.J. Nowacka, Władza samorządu lokalnego, Warszawa 2012, s. 46–57.
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Na tle przytoczonych rozważań jawi się kolejne zagadnienie, mia-
nowicie wskazanie podmiotu odgrywającego rolę władzy suwerennej 
w odniesieniu do oceny prawidłowości wykonywania przez organy  
samorządu terytorialnego zadań publicznych wydzielonych na rzecz 
jednostek tej instytucji (odpowiednio gmin, powiatów i województw). 
Tak sformułowany problem rozstrzygnął ustrojodawca w art. 16 Kon-
stytucji RP, w którego treści ogółowi mieszkańców jednostek zasadni-
czego podziału terytorialnego przypisał pozycję quasi-suwerena. Przyjął 
bowiem, że z mocy prawa tworzą oni wspólnotę samorządową. Nie-
mniej, definiując w ustawie pojęcie „lokalny suweren” w kategoriach 
wspólnoty politycznej uprawnionej do sprawowania służącej mu – na 
mocy Konstytucji i ustaw – „władzy zwierzchniej”, ograniczył jej za-
kres, podobnie jak uczynił to prawodawca na poziomie centralnym. Po 
pierwsze, w skład politycznej wspólnoty lokalnej wchodzą wyłącznie 
osoby stale zamieszkałe na terytorium danej jednostki podziału tery-
torialnego kraju. Po drugie, w przeciwieństwie do poziomu krajowego, 
nie ograniczono jej kręgu do obywateli polskich. Lokalną wspólnotę 
polityczną tworzą wszyscy jej mieszkańcy, stale zamieszkujący na te-
rytorium danej jednostki podziału terytorialnego kraju, legitymujący 
się obywatelstwem polskim lub innego kraju Unii Europejskiej175. Tak 
rozumianej politycznej wspólnocie samorządowej służy, realizowa-
na wyłącznie w granicach i formach wyznaczonych przez Konstytucję 
i ustawy oraz z ograniczeniem terytorialnym do granic danej jednostki 
terytorialnej kraju, quasi-suwerenna władza lokalna. W praktyce swo-
ją quasi-suwerenną władzę, podobnie jak to ma miejsce na poziomie 
centralnym, wspólnoty lokalne wykonują przez swe organy przedsta-
wicielskie. W akcie wyborczym z wykorzystaniem instytucji demokra-

175 Artykuł 10 Kodeksu wyborczego stanowi: „§ 1. Prawo wybierania (czynne prawo 
wyborcze) ma:
[…] 
3) w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego:

a)  rady gminy – obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywa-
telem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale za-
mieszkuje na obszarze tej gminy,

b)  rady powiatu i sejmiku województwa – obywatel polski, który najpóźniej w dniu 
głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze, odpowiednio, tego 
powiatu i województwa;

4)  w wyborach wójta w danej gminie – osoba mająca prawo wybierania do rady tej 
gminy.

§ 2. Nie ma prawa wybierania osoba:
1) pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
2) pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
3) ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu”.
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cji przedstawicielskiej wspólnota udziela bowiem wybranym przez sie-
bie osobom mandatu do sprawowania funkcji w organach samorządu 
i wykonywania służącej im władzy. Quasi-suwerenność sprawowanej 
na mocy pełnomocnictwa władzy lokalnej przez organy jednostki sa-
morządu terytorialnego na rzecz wspólnoty lokalnej wyraża się również 
w obowiązywaniu istotnych ograniczeń swobody działania, których nie 
doznaje suweren-naród jako dzierżyciel władzy zwierzchniej. Suweren- 
-naród jest ograniczony wyłącznie przez Konstytucję, jednakże w spo-
sób względny, w każdej chwili bowiem jej postanowienia może zmienić 
w określonym przez nie trybie ustrojodawczym. Działania wspólno-
ty samorządowej zaś są ściśle reglamentowane przez przepisy ustawy 
zasadniczej i ustaw zwykłych. Jak suwerenność narodu jest nieograni-
czona, tak quasi-suwerenność wspólnoty lokalnej jest realizowana wy-
łącznie w granicach i formach wyznaczonych jej prawem do samorząd-
ności. Wspólnota samorządowa nie jest władna zmienić swego statusu 
prawnego i granic swego władztwa wyznaczonego prawem. Jednocze-
śnie, podejmując działania w prawem przepisanych formach, jej swo-
boda decyzji jest w sposób trwały limitowana w dwóch płaszczyznach. 
Po pierwsze, szczegółowe przepisy zarówno prawa materialnego, jak 
i formalnego, w którym samorządowi przyznano do wykonania okreś- 
lone zadanie wraz ze stosownymi kompetencjami, w pełnym zakresie 
determinują cel, zakres i sposób zarządu daną sprawą czy kompleksem 
spraw. Po drugie, korzystając z ustawowych kompetencji w celu wyko-
nania ustawowo przypisanych zadań, organy samorządu zobowiązane 
są działać w taki sposób, aby nie godzić w konstytucyjnie chronione 
wartości, takie jak: suwerenność narodu, dobro wspólne oraz jedno-
litość państwa. Urzeczywistnienie idei samorządności lokalnej może 
być bowiem realizowane wyłącznie w duchu kreowanym przez naszą 
ustawę zasadniczą. W konsekwencji samorządność wspólnoty lokalnej 
nie może prowadzić do uzurpowania sobie uprawnień suwerena-naro-
du czy naruszenia jego dobra, a także do separowania się wspólnoty 
czy wspólnot lokalnych w sposób właściwy dla kreowania regionów 
autonomicznych.

Przytoczone rozważania znajdują odzwierciedlenie w orzecznictwie 
trybunalskim, w którym wielokrotnie podejmowano zagadnienie okre-
ślenia pozycji samorządu terytorialnego względem lub w ramach konsty-
tucyjnego systemu podziału władzy państwowej, które nie zostało dotąd 
definitywnie rozstrzygnięte. Trybunał wskazuje, że uznanie samorządu te-
rytorialnego za część władzy wykonawczej nie przesądza samoistnie, czy 
zakres przypisanych mu w ustawodawstwie zadań i kompetencji (a tak-
że sposób ich wykonywania) może być oceniany przez pryzmat art. 10 
Konstytucji RP. W kolejnych sprawach rozpatrywanych przez Trybunał 
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tytułowa kwestia jest analizowana w różny sposób176. Niemniej pod rzą-
dem Konstytucji RP z 1997 r. Trybunał, przypominając, że podział władzy 
posiada trzy aspekty, a mianowicie: organizacyjny (podmiotowy), funk-
cjonalny (przedmiotowy) oraz personalny (incompatibilitas), stwierdził, że 
konieczne jest określenie pozycji organów władzy samorządowej na tle 
wskazanego trójpodziału. Wypowiadając się zaś na temat statusu praw-
nego mieszkańców poszczególnych terytoriów naszego kraju, wskazał, że 
stanowią oni samorządową wspólnotę odpowiednio lokalną gminy i po-
wiatu, a także wspólnotę regionalną województwa. Następnie przypisał 
tym społecznościom postulowaną w niniejszej pracy quasi-suwerenność, 
wyjaśniając, że177 „Istotą samorządu terytorialnego jest to, że pewne dzie-
dziny spraw, wydzielonych z zakresu władzy państwa, powierza się tym 
wspólnotom do samodzielnego rozwiązywania. Zadania, które przypadają 
organom samorządu, stanowią część zadań administracji publicznej i są 
realizowane przez organy samorządowe podporządkowane wspólnocie 
i reprezentujące jej interesy. […] W konsekwencji dochodzi do stworzenia 
dualistycznego modelu administracji, cechującego współczesne ustroje de-
mokratyczne […]. Trzeba podkreślić, że obecnie w Polsce organy władzy 
samorządowej wykonują znaczną część zadań, które wcześniej (do 27 maja 
1990 r.) realizowane były w całości przez agendy administracji rządowej 
hierarchicznie podporządkowane Radzie Ministrów, Premierowi albo po-
szczególnym ministrom. Wszystko to uzasadnia wniosek, że w trójpodziale 
władz organy samorządu terytorialnego reprezentują postać władzy wy-
konawczej”178. Powyższy pogląd o dopuszczalności kontroli przepisu nor-
mującego kompetencje organów samorządu terytorialnego pod względem 
zgodności z wyrażoną w art. 10 Konstytucji RP zasadą podziału władzy 
został podtrzymany w dalszym orzecznictwie trybunalskim179.

176 Na gruncie małej Konstytucji z 1992 r., w konkluzji rozważań, Trybunał wyraził 
pogląd, że „de lege lata konstytucja nie stwarza żadnych podstaw dla tworzenia konstruk-
cji odrębnej ››władzy samorządowej‹‹, ani nie nakazuje, aby zadania i kompetencje orga-
nów samorządu terytorialnego musiały być klasyfikowane według reguł ››trójpodziału‹‹ 
władz”. W rezultacie, jako odnosząca się do systemu naczelnych organów państwowych, 
konstytucyjna zasada podziału władz uznana została za irrelewantną, nie mogła stano-
wić podstawy do udzielenia ochrony samorządowi terytorialnemu. Tak wyrok TK z dnia 
23.10.1995 r., K. 4/95, OTK ZU 1995, nr 2, poz. 11.

177 Wyrok TK z dnia 11.01.2000 r., K 7/99, OTK ZU 2000, nr 1, poz. 2.
178 Ten ostatni pogląd o przynależności władzy samorządowej do władzy wykonaw-

czej podzielany jest w piśmiennictwie. Por. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 
1999, s. 345; L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1998, 
s. 263, 264. Ostatni z wymienionych autorów wskazuje, że funkcją samorządu terytorial-
nego jest „bezpośrednie zarządzanie sprawami terenu” oraz „samodzielne zarządzanie 
swoimi sprawami”.

179 Wyrok TK z dnia 29.11.2005 r., P 16/04, OTK ZU 10A/2005, poz. 119.
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Reasumując, z Konstytucji RP, a zwłaszcza z zasad: jednolitości pań-
stwa, podziału władzy wraz z regułami subsydiarnego charakteru władzy 
centralnej i udziału samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy pu-
blicznej w zakresie zarządu istotną częścią zadań publicznych, wypływał 
wobec ustawodawcy wymóg włączenia instytucji samorządu terytorial-
nego w system sprawowania władzy państwowej. Prawodawca, respektu-
jąc powyższe wskazania dla kształtowania naszego ustroju, uznał prawo 
wspólnoty samorządowej do wyłącznie quasi-suwerennego statusu, wy-
znaczając zakres imperium samorządu bez naruszenia maksymy unitar-
nego charakteru państwa. Przyjął mianowicie, że wynikające z przepisów 
Konstytucji prawo do samorządności lokalnych i regionalnych wspólnot 
sprawowane jest w granicach wyznaczonych przez obowiązujące prawo 
przez posiadające demokratyczną legitymację odpowiedniej wspólnoty 
organy stanowiące i wykonawcze interesującego nas samorządu. Na-
stępnie, uwzględniając ideę pomocniczości, dokonał podziału i rozdzia-
łu władzy państwowej na organy scentralizowanej i zdecentralizowanej 
władzy publicznej zarówno w ujęciu wertykalnym, jak i horyzontalnym. 
W tym ostatnim przypadku, gwarantując legalizm działania oraz właści-
wy stopień ochrony dobra wspólnego, sprawowanie przez lokalne organy 
imperium samorządu terytorialnego poddał kontroli władzy centralnej. 
W tym zakresie usankcjonował z jednej strony instytucję nadzoru (w ra-
mach której chroniona ma być również jego samodzielność), a z dru-
giej – na zasadach ogólnych – sądową i trybunalską ochronę podstaw 
ustrojowych samorządności terytorialnej. W celu urzeczywistnienia qua- 
si-suwerenności wspólnot samorządowych poszczególnych jednostek  
podziału terytorialnego kraju ich organy stanowiące i wykonawcze zo- 
stały powołane do sprawowania w sposób samodzielny – na zasadach  
wyznaczonych przez prawo – zarządu przypisaną im na mocy ustawy 
częścią władzy publicznej. Przyznanie owej części władzy wyraża się za-
równo w uprawnieniu, jak i zobowiązaniu do wykonywania zadań pu-
blicznych, których przedmiot może być odpowiednio związany z funkcją 
prawodawczą albo administracyjną władzy państwowej – wykonawczej. 
Jednocześnie, z uwagi właśnie na quasi-suwerenność interesujących nas 
wspólnot oraz unitarny charakter naszego państwa, organy omawianej 
instytucji nie mogą działać z zastosowaniem zasady pełnej niezależności 
i swobody. Ich władza zwierzchnia jest z natury rzeczy ograniczona przez 
obowiązek przestrzegania przepisów ustawy zasadniczej oraz właściwych 
ustaw ustrojowych i kompetencyjnych. W konsekwencji, wykonując 
przypisaną im część władzy państwowej, organy te w swoich działaniach 
zobowiązane są do przestrzegania zasad samodzielności, rozumianej jako 
prawo do niezależności decyzyjnej w granicach wyznaczonych przez pra-
wo. Innymi słowy, obowiązane są do działania w zgodzie z wyznaczo- 
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nymi dyspozycjami art. 7 i art. 1 Konstytucji RP maksymami legalizmu 
i ochrony dobra wspólnego, a zatem z przywołaniem podstawy podejmo-
wanych czynności normami prawa materialnego, proceduralnego i kom-
petencyjnego, łącznie z wykazaniem działania w interesie dobra wspól-
noty (wpisującej się w szerszą kategorię dobra wspólnego).

W konsekwencji, choć co do zasady za prawdziwą należy uznać tezę 
o istnieniu władzy municypalnej, to jednak – na gruncie polskiej Kon-
stytucji – nie sposób wykazać podstaw ustrojowych do jej wyodrębnienia 
jako niezależnego i równorzędnego w stosunku do pozostałych segmentu 
władzy państwowej. Przeprowadzone analizy prowadzą do wniosku, że 
ustrojodawca wydzielił władzę municypalną w ramach pionowego po-
działu władzy państwowej, którego przeprowadzenie nakazał ustawo-
dawcy zwykłemu, oprócz dokonanego przezeń tradycyjnego poziomego 
jej podziału. Takim rozstrzygnięciem ustrojodawca nawiązał do koncep-
cji Benjamina Constanta, rozwijając – przebijającą się w jego pracach 
ocenę dzisiejszych komentatorów jego doktryny ustroju państwowe-
go – ideę decentralizacji zadań państwa (rozdziału zadań między orga-
ny władzy centralnej i lokalnej). Warto zaakcentować, że wyznaczając 
imperium samorządu terytorialnego, ustrojodawca określił jego pozycję 
ustrojową w sposób szczególny, odmienny bowiem od innych organów 
aparatu państwowego. Mianowicie włączył ją do systemu wykonywania 
władzy państwowej ze statusem podmiotu uprawnionego – w granicach 
wyznaczonych przez prawo – do sprawowania przynależnego mu władz-
twa na zasadach samodzielności, a nie hierarchicznego podporządkowa-
nia i zależności służbowej od organów wyższego szczebla. Dodać należy, 
że – wbrew stanowiskom prezentowanym w piśmiennictwie i orzecznic-
twie trybunalskim – nie przesądził przynależności władztwa samorządu 
terytorialnego do władzy wykonawczej. Kierując się wymogiem utwo-
rzenia w samorządowych ustawach ustrojowych zarówno organów wy-
konawczych, jak i stanowiących, wydaje się, że ustrojodawca przewidział 
włączenie samorządu lokalnego do wykonywania zadań publicznych 
przynależnych tradycyjnie tak egzekutywie, jak i legislatywnie180. W każ-
dym z tych przypadków gwarantem braku możliwości naruszenia dzia-
łaniami samorządu interesu ogólnopaństwowego (dobra wspólnego) jest 
wymóg działania na podstawie i w granicach wyznaczonych przez prawo 
(ustawę). Natomiast możliwości zaistnienia arbitralnych ocen przy kwe-
stionowaniu działań organów samorządu przez organy nadzoru wyklu-
cza konieczność zastosowania w tym zakresie wyłącznie kryterium ich 

180 Na temat funkcji prawotwórczej samorządu i jej granic zob. P. Mijal, Zasada po-
mocniczości jako wyznacznik roli prawotwórczej samorządu terytorialnego, „Przegląd Prawa 
Konstytucyjnego” 2014, nr 2(18), s. 215–229. 
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zgodności odpowiednio z ustawą zasadniczą oraz odnośnymi ustawami 
ustrojowymi i kompetencyjnymi. W efekcie reguła legalizmu obowiązu-
jąca zarówno władze centralne, jak i lokalne przy sprawowaniu należne-
go im władztwa państwowego, podlegająca sądowej kontroli i ochronie, 
wyklucza możliwość wystąpienia anarchii, czyniąc opisany mechanizm 
ustrojowy funkcjonalnym.

4.  Instytucja samorządu terytorialnego 
na gruncie Konstytucji RP z 1997 roku a prawo jednostki 
(wspólnoty lokalnej) do samorządności terytorialnej

Koncepcja instytucji samorządu terytorialnego przyjęta w Konstytucji 
RP z 1997 r. oparta została na idei samorządności. W piśmiennictwie 
ideę tę rozumie się jako przekazanie wyodrębnionej grupie prawa do 
administrowania sprawami publicznymi, bezpośrednio jej dotyczącymi. 
W wymiarze instytucjonalnym ideę tę konkretyzuje nadanie określonej 
grupie osób osobowości prawnej, wraz z powierzeniem wykonywania jej 
określonych zadań w formach typowych dla działania władzy publicznej. 
Wyodrębnienie takiej korporacji w odniesieniu do samorządu terytorial-
nego nastąpiło na podstawie przesłanki zamieszkiwania pewnej grupy 
osób na ściśle określonym terytorium, wydzielonym jako jednostka po-
działu terytorialnego kraju. Normatywnym wyrazem takiego rozumienia 
idei samorządności terytorialnej jest art. 16 Konstytucji RP z 1997 r., 
zgodnie z którym: „1. Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego po-
działu terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową. 
2. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. 
Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych sa-
morząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność”.

Współcześnie Jerzy Oniszczuk181 charakteryzuje samorząd terytorial-
ny jako instytucję konstytucyjną, która: a) uczestniczy w sprawowaniu 
władzy, wykonując część zadań publicznych; b) obejmuje całe terytorium 
państwa i wszystkich mieszkańców; c) działa na podstawie prawa sta-
nowionego przez państwo; d) stanowi formę lokalnego życia publiczne-
go; e) ma własną podmiotowość i interesy; f) ma konstytucyjne prawa 
i obowiązki ukształtowane przede wszystkim na zasadzie samodzielności 

181 J. Oniszczuk, Samorząd terytorialny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 
Warszawa 2002, s. 24–25; por. E. Paziewska, Samorząd terytorialny wczoraj i dziś, War-
szawa 2011, s. 34–37.
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– głównie finansowej – której nie można jednak absolutyzować; g) ma 
źródła dochodów gwarantowane w zakresie realizacji zadań publicznych; 
h) ograniczenia ustawowe jej samodzielności muszą znajdować uzasad-
nienie konstytucyjne; i) jest wyodrębniona majątkowo; j) jest wyodręb-
niona organizacyjnie i swobodnie określa swoje struktury wewnętrzne; 
k) nadzorowana jest w sposób określony ustawą; l) jest niezależna od 
administracji rządowej; m) podlega sądowej ochronie; n) wydaje akty 
prawa miejscowego182.

W krajach niemieckiego obszaru językowego odpowiednikiem poję-
cia „samorząd terytorialny” jest kommunale Selbstverwaltung, w krajach 
anglosaskich używa się najczęściej określenia local government, a w kra-
jach frankofońskich – l’autonomie locale. Znaczenie wszystkich tych ter-
minów jest niemal tożsame. Samorząd terytorialny to forma związku 
lub wspólnoty lokalnej o przymusowym członkostwie – obejmującym 
wszystkie osoby zamieszkałe na terenie danej jednostki podziału teryto-
rialnego państwa – polegająca na niezależnym od administracji rządowej 
zarządzaniu własnymi sprawami183. 

W polskim systemie prawnym za obowiązującą, jednakże jedynie 
per procura, definicję samorządu terytorialnego należy uznać dyspozycję 
art. 3.1, zawartą w ratyfikowanej przez nasz kraj Europejskiej Karcie 
Samorządu Lokalnego. Przywołany przepis stanowi, że „samorząd lo-

182 Podobnie J. Ciapała wyjaśnia, że istotą interesującego nas samorządu jest zdecen-
tralizowanie struktur administracji publicznej i powiązanie ich, przez demokratycznie 
wybierane organy przedstawicielskie, ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi. To 
ustalenie pozwoliło przyjąć cytowanemu autorowi, że do istotnych cech samorządu te-
rytorialnego zakwalifikować należy: 1) istnienie wyodrębnionej terytorialnie wspólnoty 
mieszkańców, którą stanowi grupa ludzi zamieszkująca określone terytorium, z mocy 
prawa tworząca swoistą korporację terytorialną, powstającą niezależnie od woli czło-
wieka, przez sam fakt zamieszkiwania na określonym terytorium; 2) odrębność czy 
swoistość interesów i potrzeb wspólnoty samorządowej, których nie sposób utożsamiać 
z interesem ogólnospołecznym czy państwowym; 3) powołanie przez wspólnotę orga-
nów przedstawicielskich i wyłonienie (bezpośrednio lub przez organy przedstawicielskie) 
organów o charakterze wykonawczo-zarządzającym, powołanych do realizowania zadań 
publicznych wynikających z potrzeb wspólnoty oraz działania w interesie lokalnej lub 
regionalnej wspólnoty; 4) przypisanie atrybutu osobowości prawnej, wyodrębniającej sa-
morząd od państwa tak w aspekcie majątkowym, jak i w zakresie zapewnienia zdolności 
do wykonywania we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność zadań publicznych; 
5) oparcie na ustawie (czyli poddanie woli władzy ustawodawczej) procesów zarówno 
stanowienia, jak i stosowania prawa przez organy jednostki samorządu terytorialnego;  
6) przypisanie samorządowi władztwa publicznego (swą władzę samorząd sprawuje z wy-
korzystaniem form i metod właściwych dla prawa publicznego). Tak J. Ciapała, Samo-
rząd terytorialny w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej…, s. 11–12.

183 Zob. B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw de-
mokratycznych, Warszawa 2007, s. 493. 
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kalny 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”184. 

Z orzecznictwa polskiego Trybunału Konstytucyjnego wynika, że 
samorząd terytorialny oznacza strukturę, której przysługuje przymiot 
samodzielności w stosunku do innych struktur władzy publicznej, 
a w szczególności w stosunku do organów administracji rządowej185. Jego 
istotę stanowi zaś zarząd sprawami publicznymi przez wspólnotę samo-
rządową. Samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowie-
dzialność przyznany mu ustawowo do administrowania katalog zadań 
publicznych186. Istotną cechą jest więc jego odrębność pod względem in-
stytucjonalnym, a przede wszystkim funkcjonalnym, od państwa187. 

Reasumując, interesująca nas instytucja tworzy zatem część dziedziny 
administrowania państwem. Posiada nie tylko wymiar administracyjny, 
lecz także polityczny. Warunkuje to wyodrębnienie takich jej cech, a zara-
zem reguł ustrojowych, jak decentralizacja i uspołecznienie władzy pań-
stwowej. Samorząd terytorialny jest więc instytucją powołaną do świa-
domego kształtowania stosunków społecznych i gospodarczych przez 
określoną wspólnotę. W systemach ustrojowych poszczególnych państw 
funkcjonują różne modele tej instytucji. Dystynkcja podstawowa jest na-
stępująca: samorząd terytorialny może być ograniczony do sprawowania 
władzy, ale też może zostać dodatkowo obarczony obowiązkiem zaspo-
kajania zbiorowych potrzeb korporacji. 

Tak rozumiany „samorząd terytorialny” jednoznacznie należy odróż-
nić od terminu „autonomia”188. Pojęcia te posiadają bowiem odmienne 
znaczenie. Odróżnia je przede wszystkim przypisywany im zakres samo-
dzielności podmiotu posiadającego jeden z tych statusów. Autonomia 
oznacza „przyznanie przez państwo zorganizowanej zbiorowości spo-
łecznej, która pozostaje w granicach państwa i podlega jego zwierzch-
ności, uprawnień do samodzielnej działalności prawotwórczej i admini-
stracyjnej. W tym rozumieniu mamy zwykle do czynienia z autonomią 

184 EKSL została uchwalona przez Radę Europy dnia 15.10.1985 r., a ratyfikowana 
przez Polskę w całości w 1994 r. (Dz.U. 1994, nr 124, poz. 607). Podobną definicję za-
wiera nieratyfikowana przez nasz kraj Europejska Karta Samorządu Regionalnego z dnia 
5.06.1997 r. 

185 Zob.: orzeczenie TK z dnia 27.09.1994 r., W 10/93, OTK 1994, nr 2, poz. 46; 
orzeczenie z dnia 23.10.1996 r., K 1/96, OTK 1996, nr 5, poz. 38; wyrok TK z dnia 
13.01.1998 r., U 2/97, OTK 1998, nr 1, poz. 4.

186 Zob. wyrok TK z dnia 3.11.1999 r., K 13/99, OTK 1999, nr 7, poz. 155. 
187 Zob. wyrok TK z dnia 19.04.1999 r., U 3/98, OTK 1999, nr 4, poz. 70.
188 Por. J. Jagoda, Sądowa ochrona samodzielności jednostek…, s. 37–40. 



95Instytucja samorządu terytorialnego na tle rozważań polskiej nauki prawa

terytorialną, gdy państwo, kierując się względami politycznymi, gospo-
darczymi, narodowościowymi czy geograficznymi, wyposaża swą część 
składową (jednostkę terytorialną) w kompetencje prawotwórcze i jedno-
cześnie przekazuje jej określoną część władzy administracyjnej w sferze 
społeczno-politycznej”189. 

Podkreślić należy, że jednostka samorządu terytorialnego – w stosun-
ku do której używane bywa określenie „autonomiczna”190 – bynajmniej 
nie jest podmiotem autonomicznym w znaczeniu prawnym191, stanowi 
natomiast podmiot samodzielny w granicach wyznaczonych przez Kon-
stytucję i ustawy. W granicach tej samodzielności jednostka samorządu 
terytorialnego posiada prawo wydawania przepisów miejscowych192 oraz 
władztwo finansowe, osobowe (w znaczeniu samodzielnej polityki perso-
nalnej), organizacyjne i planistyczne. Samodzielność jest również powią-
zana z odpowiedzialnością własną jednostki samorządu terytorialnego 
za niezależnie wykonywane zadania. Wspólnota samorządowa nie może 
być zatem podmiotem autonomicznym. Jako podmiot wykonujący zada-
nia z zakresu administracji publicznej na zasadzie decentralizacji z samej 
istoty jest silnie powiązana z państwem, które przez swoje organy wpły-
wa na jej działalność. Ów wpływ, nazywamy nadzorem nad samorządem 
terytorialnym, ma zakreślone granice ingerowania administracji rządo-
wej w obszar działania organów samorządowych. 

Autonomia w sensie materialnym należy więc do sfery stanowienia 
prawa, a samorząd – do sfery wykonywania prawa, jeśli abstrahować 
od prawa wydawania przepisów miejscowych. Jednostkom autonomicz-
nym przypisuje się prawo stanowienia przepisów prawnych, a nie tylko 
administrowanie swoimi sprawami. „Autonomia” jest zatem terminem 
szerszym od „samorządu”193. Samodzielność samorządu terytorialnego 
oznacza więc jego niezależność w sferze sprawowania władzy wykonaw-
czej, powstałej na skutek decentralizacji administracji.

189 M. Bankowicz, Autonomia, w: Słownik polityki, red. M. Bankowicz, Warszawa 
1999, s. 29. 

190 Posługiwanie się tymi określeniami w stosunku do jednostek samorządu teryto-
rialnego wynika najczęściej z dosłownego tłumaczenia tekstów obcych, głównie niemiec-
kich.

191 K. Skotnicki, Pojęcie autonomii w teorii prawa państwowego, „Studia Prawno-
-Ekonomiczne” 1986, T. 36, s. 86.

192 Na temat funkcji prawotwórczej samorządu i jej granic zob. P. Mijal, Zasada 
pomocniczości jako wyznacznik…, s. 215–229. 

193 K. Skotnicki, Pojęcie autonomii…, s. 76. Na temat autonomii zob. Autonomia te-
rytorialna w perspektywie europejskiej, T. 1: Teoria – Historia, red. M. Domagała, J. Iwa -
nek, Toruń 2014; Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej, T. 2: W europejskiej 
praktyce ustrojowej, red. J. Iwanek, R. Radek, Toruń 2014. 





Rozdział drugi

Pozycja ustrojowa samorządu terytorialnego 
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  
z 1997 roku

1.  Pojęcie zasady ustroju  
jako jednej z kategorii norm konstytucji

W nauce polskiej wiele uwagi poświęca się problematyce genezy poję-
cia konstytucji jako ustawy zasadniczej państwa, jak również etymologii 
i znaczeniu tego terminu. W tej ostatniej kwestii za wciąż aktualny uznać 
należy pogląd Stefana Rozmaryna1, który wyjaśnił, że konstytucja jako 
źródło prawa uchwalane przez parlament lub z jego udziałem odpowiada 
charakterystyce właściwej ustawie. Jest zatem aktem normatywnym i po-
wszechnie obowiązującym2. Niemniej, poza tymi atrybutami, posiada ona 
również pewne cechy specyficzne, jak szczególna treść, forma i moc praw-
na, które odróżniają ją od zwykłej ustawy. W konsekwencji jej regulację 
należy uznać za pierwotną i niczym nieograniczoną w stosunku do treści 
pozostałych aktów prawnych obowiązujących w systemie prawa krajowe-
go. Materialnie rzecz ujmując, specyfika treści konstytucji polega na tym, że 
reguluje ona podstawy ustroju państwa, organizacji systemu sprawowania 
władzy oraz status prawny człowieka i obywatela. Ponadto, wyróżniają ją  

1 S. Rozmaryn, Konstytucja jako ustawa zasadnicza Polskiej Rzeczypospolitej Ludo-
wej, Warszawa 1961, s. 8 i n.

2 Na przykład w niemieckim piśmiennictwie ustawę zasadniczą definiuje się jako: 
„podstawowy porządek prawny określonego państwa, wyposażony w reguły instytucjo-
nalne, ustanawiający cele i zasady państwa oraz jego organizację pod względem horyzon-
talnym (organy państwa i ich funkcje), jak również wertykalnym (podział terytorialny 
państwa i podział kompetencji), a także zawierający zespół stosunku państwa do jednost-
ki (prawa zasadnicze)”. R. Arnold, Perspektywy prawne powstania konstytucji europejskiej, 
„Państwo i Prawo” 2000, z. 7, s. 35.
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trzy inne cechy szczególne, a mianowicie: tryb uchwalania i zmiany oraz 
moc prawna. W efekcie, z uwagi na fakt, że jest to ustawa zasadnicza 
dla państwa, treść jej postanowień determinuje nie tylko kierunek i spo-
sób kształtowania regulacji pozostałych aktów prawnych wchodzących 
w skład krajowego systemu prawa, ale również ich interpretacji. Poprze-
stając na tym jedynie syntetycznym wykazaniu szczególnego statusu kon-
stytucji jako źródła prawa o fundamentalnym znaczeniu w ukonstytuo- 
waniu podstaw ustrojowych każdego kraju, zwrócić należy uwagę, że ana-
logicznej charakterystyce odpowiada Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 17 października 1997 r. Z tego też względu w preambule do tego 
aktu m.in. czytamy: „my, Naród Polski […] ustanawiamy Konstytucję Rze-
czypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa”, a w art. 8: 
„Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej”. 

W piśmiennictwie wskazuje się, że ze szczególnej, najwyższej w sys-
temie prawa, mocy prawnej konstytucji wynikają dwie zasadnicze kon-
sekwencje – jedna natury negatywnej, a druga – pozytywnej. Z pierw-
szej wyprowadzony został zakaz stanowienia aktów czy norm prawnych 
z nią sprzecznych, natomiast z drugiej – nakaz stanowienia aktów i norm 
najpełniej rozwijających jej postanowienia. Innymi słowy, pozytywny 
aspekt obowiązku realizacji ustawy zasadniczej wymaga, by inne akty 
normatywne urzeczywistniały ją przez konkretyzację jej postanowień3. 
Podstawowe znaczenie w procesie wykładni norm konstytucji, doko-
nywanej przez zwykłego ustawodawcę czy też interpretatora, ma ich 
status oraz charakter. Powszechnie przyjmuje się, że wszystkie przepisy 
prawa zawarte w danym akcie prawnym posiadają charakter normatyw-
ny, a także mają jednakową moc prawną. Ta konstatacja nie w pełni 
znajduje zastosowanie w przypadku konstytucji. Zawarte w jej treści 
normy prawne posiadają co prawda jednakową, najwyższą moc praw-
ną w systemie obowiązującego prawa, jednak ich miejsce w systematyce 
ustawy zasadniczej, a także sposób reglamentacji (ujęcia) ich wartości 
normatywnej pozwalają sformułować tezę, że są one względem siebie we-
wnętrznie zhierarchizowane4. W tekście ustawy zasadniczej ustrojodaw-
ca może bowiem zawrzeć – niepodlegające w trybie częściowej zmiany 
jej postanowień – tzw. prawa fundamentalne (zwane też relatywnie nie-
zmienialnymi normami konstytucyjnymi5 czy „klauzulami wieczystymi” 

3 Zob. szerzej na ten temat: R.M. Małajny, w: Polskie prawo konstytucyjne na tle 
porównawczym, red. R.M. Małajny, Warszawa 2013, s. 89–117; B. Banaszak, Prawo 
konstytucyjne, Warszawa 2015, s. 38–65.

4 R.M. Małajny, w: Polskie prawo konstytucyjne…, s. 123; B. Banaszak, Prawo 
konstytucyjne…, s. 71–72.

5 Wskazane określenie oddaje istotę tej kategorii norm konstytucji. Mianowicie, nie 
podlegają one zmianie wyłącznie podczas nowelizacji ustawy zasadniczej. W szczegól-
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(Ewigkeitsklauseln)6), jak również normy podlegające zmianie wyłącznie 
w szczególnym trybie, odmiennym od stosowanego w przypadku pozo-
stałych jej przepisów7. Dodać wypada, że w odniesieniu do wskazanego 
zagadnienia autorem ciekawej koncepcji jest Lech Garlicki. Głosi on tezę 
o możliwości zamieszczenia w ustawie zasadniczej implikowanych zaka-
zów zmiany konstytucji. Mianowice, wedle jego opinii, nawet gdy w tekś- 
cie ustawy zasadniczej brak praw fundamentalnych, to z całokształtu 
unormowań konstytucyjnych – a zatem z uwzględnieniem istoty tego 
aktu – można takie prawa wyprowadzić w drodze ich systemowej wy-
kładni8. Do takich norm niewątpliwie zaliczyć należy m.in. takie wartoś- 
ci, jak: demokracja, państwo prawa, godność jednostki, równouprawnie-
nie obywateli, parlament czy też niezawisłość sądów.

Ponadto, przy formalnym obowiązywaniu reguły jednakowej mocy 
prawnej wszystkich norm konstytucji ustrojodawca może różnicować ich 
status i doniosłość przez nadane im odmiennego znaczenia społeczno-
 -politycznego. Z tej perspektywy zupełnie inną rangę przypisać wypada 
normie głoszącej, że nasz kraj jest państwem prawa niż takiej, która sta-
nowi, że Sejm składa się z 460 posłów. Fenomen ten ma nie tylko cha-
rakter teoretyczny. Cechuje go fundamentalne znaczenie zarówno w pro-
cesie wykładni postanowień ustawy zasadniczej, jak i konkretyzowania 
zawartych w niej wartości i instytucji w ustawach zwykłych. Umiejętność 
odróżnienia norm o szczególnej doniosłości od tych, które odgrywają 
wobec nich rolę służebną, pozwala też na rozwiązywanie kolizji pomię-
dzy nimi, a następnie właściwą adaptację zawartych w nich instytucji 
w praktyce stanowienia i stosowania prawa9. 

W odwołaniu do poglądów prezentowanych w nauce prawa ustalić 
można, że zakresem regulacji konstytucji zwyczajowo objęte są następu-

ności, w przypadku odrzucenia przez suwerena dotychczasowej aksjologii państwowej, 
możliwe jest przyjęcie nowego wysłowienia konstytucji, bez ograniczeń wynikających 
z usankcjonowania w jej treści klauzul relatywnie niezmienialnych. 

6 Stosownego przykładu dostarczają tu konstytucje: Brazylii (1891), Portugalii 
(1911), Francji (1946 i 1958) i Włoch (1947), statuujące zakaz znoszenia republikańskiej 
formy państwa. W ustawie zasadniczej RFN (1949) zamieszczono zaś cały katalog materii 
„niezmienialnych”, jak: federalizm; istnienie Bundesratu; godność jednostki; zasada pań-
stwa demokratycznego, socjalnego i prawnego; suwerenność narodu oraz podział władzy 
(art. 1, 20 i art. 79 ust. 3). Konstytucja Czech (1992) stanowi: „Zmiany ingerujące w isto-
tę demokratycznego państwa prawa są niedopuszczalne” (art. 9 ust. 2).

7 Konstytucja Rosji (1993) wskazuje, że zmiany postanowień zawartych w jej częś- 
ciach 1., 2. i 9. mogą nastąpić wyłącznie w ten sposób, że zostanie zwołane specjalne 
Zgromadzenie Konstytucyjne, które opracuje projekt nowej ustawy zasadniczej (art. 135).

8 L. Garlicki, Normy konstytucyjne relatywnie niezmienialne, w: Charakter i struktura 
norm konstytucji, red. J. Trzciński, Warszawa 1997, s. 153.

9 R.M. Małajny, w: Polskie prawo konstytucyjne…, s. 123; B. Banaszak, Prawo 
konstytucyjne…, s. 71–72.
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jące zagadnienia: wyznaczenie aksjologii państwa (jego tożsamości kon-
stytucyjnej), określenie reguł organizacji i funkcjonowania aparatu pań-
stwa (tj. systemu sprawowania władzy publicznej, ewentualnie łącznie 
z wyznaczeniem granic jego uspołecznienia) oraz zdefiniowanie statusu 
prawnego człowieka i obywatela. Wskazane materie mogą być normo-
wane nie tylko w tradycyjny sposób, mianowicie w artykułowanej części 
konstytucji, lecz także w jej uroczystym wstępie10. Zwyczajowo w pre-
ambule ustrojodawcy oznaczają historyczny i polityczny kontekst towa-
rzyszący uchwalaniu konstytucji, wraz ze wskazaniem tradycji ustrojo-
wych państwa, na których – wolą jej twórców – jest ona osadzona, oraz 
od jakich zdecydowanie się odżegnuje. Ponadto, we wstępie definiuje się 
tożsamość konstytucyjną państwa w drodze zakreślenia celów, jakie sta-
wia się przed tym dokumentem, a także przywołując podstawowe zasady 
ustroju kraju, których część następnie expressis verbis jest sankcjonowana 
w jego części artykułowanej właśnie jako norma -zasada. Niektóre z tych 
norm – z uwagi na ich pominięcie w części artykułowanej ustawy zasad-
niczej – mogą swój byt prawny i obowiązywanie wywodzić wyłącznie 
z uroczystego wstępu. Niemniej w literaturze zwraca się uwagę, że je-
śli ustrojodawca wyposażył konstytucję w uroczysty wstęp, to stanowi 
on jej integralną część, która została przyjęta, choć w innej formie niż 
część artykułowana, jednak w takim samym trybie. W efekcie pream-
buła może zostać zmieniona wyłącznie w trybie właściwym dla zmiany 
pozostałych postanowień ustawy zasadniczej. Już ten argument natury 
formalnej przemawia za zasadnością tezy o przyznaniu temu elementowi 
konstytucji charakteru normatywnego, podobnie jak jej części artykuło-
wanej. Nie ulega bowiem wątpliwości, że zawarte we wstępie określone 
treści pojawiły się tam celowo i zostały przyjęte w szczególnym trybie, 
podobnie jak pozostałe regulacje konstytucji. Dodatkowych argumentów 
dostarczają w tym względzie dalsze okoliczności, mianowicie możliwość 
dekodowania z treści preambuły norm prawnych oraz upowszechniająca 
się w Europie, wraz z rozwojem sądownictwa konstytucyjnego, praktyka 
wykładni postanowień konstytucji nie tylko w odwołaniu do poszczegól-
nych jej artykułów, ale także w kontekście aksjologii jej tekstu. Nośni-
kiem tej ostatniej okoliczności są zwłaszcza treści zamieszczone w pream-
bule do ustawy zasadniczej11. Andrzej Gwiżdż podkreśla, że choć ciągle 
nie sposób uznać za powszechny pogląd o normatywnym charakterze 
preambuł do konstytucji, to jednak ich autorzy, a także zwolennicy „mu-
szą mieć pełną świadomość tego, że ich treść może być w określonych 

10 Dodać wypada, że preambuła nie jest koniecznym elementem struktury konstytu-
cji, niemniej ustrojodawcy bardzo często sięgają po niego. 

11 Tak R.M. Małajny, w: Polskie prawo konstytucyjne…, s. 118–119.
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okolicznościach odczytywana nie tylko jako manifestacja aksjologiczna, 
ale także jako materiał do budowy norm prawnych (konstytucyjnych), 
nie mniej wartościowy (a może nawet bardziej?) niż ten, który znajdzie 
się w części artykułowanej konstytucji”12. Przywołany autor dodawał, że 
o przydatności wstępu do budowy norm prawnych nie może decydować 
jego szata słowna czy gramatyczna. Przesądzać mają o niej zamieszczone 
w preambule zdania, ujęte w na tyle precyzyjnej formie, że możliwe staje 
się wyinterpretowanie z nich konkretnej woli ustrojodawcy, a następnie 
skonstruowanie normy prawnej13. Paweł Sarnecki zajął z kolei stanowi-
sko, że „przepisy zawarte w celowościowo ujmowanych wstępach nigdy 
nie mogą być stosowane bezpośrednio i wyłącznie […], jeśli zaś były-
by ››współstosowane‹‹, to jedynie dla teleologicznego zabarwienia norm 
ustalanych na podstawie dalszych fragmentów konstytucji”14.

 Podobne do przytoczonych poglądy prezentuje polski Trybunał Kon-
stytucyjny, wskazując, że „z tekstu preambuły nie można wyprowadzić 
norm prawnych w znaczeniu ścisłym. Niemniej dostarcza ona opartych 
na autentycznej wypowiedzi ustrojodawcy wskazówek co do zgodnych 
z jego intencjami kierunków interpretacji przepisów części normatyw-
nej konstytucji”15. Pomimo kategoryczności zacytowanego stwierdzenia, 
w piśmiennictwie zwraca się uwagę, że analiza orzecznictwa trybunal-
skiego pozwala wskazywać, że organ ten wyinterpretował ze wstępu nor-
my prawne w odniesieniu do co najmniej dwóch zamieszczonych w nim 
zwrotów, a mianowicie: „działaniu instytucji publicznych zapewnić rze-
telność i sprawność” oraz „współdziałaniu władz, dialogu społecznym 
oraz na zasadzie pomocniczości”. Niemniej powyższy pogląd nie jest 
bezdyskusyjny w nauce16.

W odniesieniu do techniki konstruowania norm konstytucji kom-
petentni badacze są zgodni co do tego, że mogą one przybrać formę od-
powiednio: norm-zasad, norm-reguł i norm programowych, następnie 
wskazuje się na normy pisane i niepisane, a ponadto na normy formalne 
i materialne. Podejmując próbę krótkiego scharakteryzowania wymienio-
nych rodzajów norm ustawy zasadniczej, wyjaśnić należy, że kryterium 
podziału na normy pisane i niepisane sprowadza się do możliwości wyka-

12 A. Gwiżdż, Wstęp do konstytucji – zagadnienia prawne, w: Charakter i struktura 
norm konstytucji, red. J. Trzciński…, s. 176 i n.

13 Ibidem.
14 P. Sarnecki, Systematyka konstytucji, w: Charakter i struktura norm konstytucji, 

red. J. Trzciński…, s. 25 i n. 
15 Tak wyrok TK z dnia 11.05.2005 r., K 18/04, OTK -A 2005, nr 5, poz. 49; por. 

W. Płowiec, Wstęp do Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. w orzecznictwie Trybunału 
Konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 1, s. 9–12, 19, 22.

16 Tak R.M. Małajny, w: Polskie prawo konstytucyjne…, s. 119.
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zania, że zostały one expressis verbis zapisane w konstytucji lub nie. I tak 
normy pisane są w niej właśnie wyrażone expressis verbis, a te drugie nie, 
niemniej można je stamtąd wyinterpretować17. W odniesieniu do klasyfi-
kacji norm konstytucji na formalne i materialne w piśmiennictwie wska-
zuje się, że podziału tego nie sposób traktować jako dychotomicznego, 
obejmującego swym zakresem ogół norm konstytucyjnych. Daleko idąca 
dyferencjacja norm konstytucji częstokroć nie pozwala ich jednoznacz-
nie zakwalifikować do żadnej z tych dwóch kategorii, np. w przypadku 
norm organizacyjnych18. Niemniej, w myśl proponowanych w literaturze 
definicji, normy formalne (proceduralne) reglamentują sposób i formę 
postępowania wskazanych w konstytucji podmiotów oraz wyznaczają 
elementy konieczne, aby uznać zastosowaną procedurę za rodzącą skutki 
prawne w rozumieniu zasady legalizmu. Zazwyczaj nie mają one jednak 
charakteru całościowego, ograniczając się do określenia zasad podstawo-
wych rozwijanych w ustawie19. 

Z kolei normy materialne wyznaczają „granice i program działalności 
państwa, regulują zasady jego ustroju i stosunki między nim a jednostką, 
jak również determinują cele i treść działania podmiotów wymienionych 
w konstytucji”20. W piśmiennictwie wśród norm materialnych wyróżnia 
się normy dotyczące wolności, praw i obowiązków jednostki, a następnie 
normy statuujące kompetencyjne, normy ustalające zasady ustroju pań-
stwa oraz normy programowe21.

Wracając do pierwszej z przywołanych klasyfikacji norm konstytu-
cji, wyjaśnić należy, że zawarte w niej normy programowe, określając 
w ogólny sposób cele i kierunki działalności państwa w różnych dziedzi-
nach, często ograniczają się do sformułowania obowiązku wyznaczenia 
kierunków, a następnie przyjęcia polityki państwa w danej dziedzinie 
na poziomie ustawy. Dodatkowo w literaturze wskazuje się, że charakter 
normatywny przypisać można tylko tym przepisom ustawy zasadniczej, 
z których można wyprowadzić konkretne obowiązki dla podmiotów ją 
stosujących. Tymczasem normy programowe nie wyznaczają ani tempa, 

17 B. Banaszak stoi na stanowisku, że w Polsce nie ma podstaw do uznania istnienia 
niepisanych norm konstytucyjnych. Tak B. Banaszak, Prawo konstytucyjne…, s. 65.

18 Tak ibidem, s. 70.
19 W piśmiennictwie precyzuje się, że wśród norm formalnych można wyróżnić normy 

proceduralne sensu stricto oraz normy kreacyjne. Te pierwsze reglamentują postępowanie 
związane z określonymi czynnościami podmiotów wymienionych w ustawie zasadniczej 
oraz tryb ich pracy. Te drugie zaś regulują sposób powoływania i odwoływania (znoszenia) 
organów państwa oraz ich organizację, tak w aspekcie instytucjonalnym, jak i personalnym. 
Ponadto, wyróżnić można normy dotyczące trybu zmiany konstytucji oraz „windykacji” 
wolności i praw jednostki. Tak R.M. Małajny, w: Polskie prawo konstytucyjne…, s. 122.

20 Ibidem.
21 Ibidem.
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ani metod, ani też czasu, w jakim określony w nich cel powinien zostać 
zrealizowany. Niemniej skoro tak ujęte normy zostały zawarte w ustawie 
zasadniczej, to oznacza to, że ustrojodawcy w tym zakresie przyświecał 
pewien cel, który powinien zostać zrealizowany przez podmioty obo-
wiązane do stosowania jej postanowień w zakresie wyznaczonym treścią 
interesującej nas kategorii norm22. Normy programowe są zatem na tyle 
ogólne, że określają tylko przedmiot i ewentualnie – w sposób ogólny – 
kierunek rozwiązania danej kwestii, pozostawiając unormowanie szcze-
gółów do właściwości ustawodawcy zwykłego. Ich przeciwieństwem są 
normy-reguły. Ich regulacja jest tak precyzyjna, że bez trudu można z niej 
odczytać wyrażoną w nich treść hipotezy, dyspozycji i ewentualnie sank-
cji. Zwyczajowo statuują one m.in.: funkcje, zadania i kompetencje or-
ganów państwowych, prawa i wolności jednostki, procedury postępowa-
nia etc. Adresatami norm-reguł są zatem podmioty zobowiązane do ich 
stosowania. Zasady konstytucyjne23, zwane też zasadami ustroju, z kolei 
charakteryzują się możliwie najogólniejszym ujęciem.

Jeśli chodzi o kategorię zasad konstytucyjnych, to zwrócić należy 
uwagę, że podobnej natury normy, zawierające fundamentalne o cha-
rakterze porządkującym rozstrzygnięcia, występują zasadniczo w każdej 
innej dziedzinie prawa. Takie kategorie norm na gruncie innych gałęzi 
prawa określamy mianem klauzul generalnych. Z uwagi na taką rolę po-
trzeba ich usankcjonowania jest nieunikniona z perspektywy nie tylko 
poszczególnych dziedzin prawa, ale wręcz całego systemu prawa. Prawo 
bowiem to nic innego, jak system norm, które zostały z sobą w określony 
sposób powiązane, a ponadto charakteryzują się takimi właściwościami, 
jak niesprzeczność czy zupełność. Tak wyznaczony zbiór norm – system 
prawa – powinien cechować się jednolitością aksjologiczną24, którą efek-
tywnie może zapewnić jego oparcie na wspólnych regułach o znaczeniu 
fundamentalnym (szczególnej doniosłości). W konsekwencji nastąpić 

22 A. Kubiak, O interpretacji przepisów programowych Konstytucji, „Państwo i Pra-
wo” 1987, z. 4, s. 24–25; T. Gizbert -Studnicki, A. Grabowski, Normy programowe 
w konstytucji, w: Charakter i struktura norm konstytucji, red. J. Trzciński…, s. 98–100, 
105; por. A. Bałaban, Studia konstytucyjne, Szczecin–Gorzów 1995, s. 24. Ten ostatni 
autor mianem norm programowych określa również przepisy ustawy zasadniczej odwo-
łujące się do idei czy ideologii, systemu wartości czy koncepcji prawnej, akceptowanych 
przez konstytucję zobowiązującą do ich realizacji.

23 Omówienie występującego w polskiej doktrynie prawa konstytucyjnego różnego 
rozumienia pojęcia „zasada konstytucyjna”. Zob. P. Tuleja, Pojęcie zasady konstytucyj-
nej, w: Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej w nowej konstytucji, red. K. Wójtowicz, 
Wrocław 1997, 8 -10; Idem, Zasady konstytucyjne, w: Konstytucjonalizacja zasad i insty-
tucji ustrojowych, red. P. Sarnecki, Warszawa 1997, s. 11–20.

24 W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria państwa i prawa, Warszawa 
1980, s. 350.
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musi usankcjonowanie zasady wewnętrznej hierarchii norm prawnych 
składających się na ten system, z równoczesnym podkreśleniem nadrzęd-
nego znaczenia niektórych z nich – „zasad prawa”25. 

Sam termin „zasada prawa”, wywodzący się z potocznego rozumie-
nia pojęcia „zasada”, jest wieloznaczny i niedookreślony26. Wielu bada-
czy podejmuje się analizy tego zagadnienia27. W tej kwestii wypowiedział 
się m.in. Jerzy Wróblewski28, proponując przypisanie terminowi „zasada 
prawa” dwa znaczenia. Po pierwsze, wskazał, że mogą być one rozumiane 
jako normy (lub ich konsekwencje) prawa pozytywnego, oceniane jako 
„zasadnicze” i określane mianem „zasad systemu prawa”. Po drugie, wyja-
śnił, że mogą być one interpretowane jako reguły, które znajdują się poza 
systemem prawa pozytywnego, niemniej przybierać mają postać „postu-
latów systemu prawa”. Przywołany autor dodaje, że występują trzy zasad-
nicze różnice między zwykłymi normami a zasadami. Te pierwsze winny 
być zrealizowane w pełnym zakresie. Posiadają zatem precyzyjnie okre-
ślony zakres stosowania, co nie występuje w przypadku zasad prawa. Te 
ostatnie w swej treści rzadko zawierają explicite sformułowany zakres ich 
stosowania albo też jest on sformułowany w sposób bardzo ogólnikowy. 
W efekcie nie wyznaczają „konsekwencji prawnych, które automatycznie 
powinny nastąpić, jeżeli zachodzą przewidziane przez tę zasadę okolicz-
ności”29. Kompetentni badacze dodają, że zwykłe normy działają według 
schematu „albo – albo”, tzn. w przypadku wystąpienia między nimi koli-
zji jedna z nich zostaje derogowana (przestaje obowiązywać). Taka możli-
wość nie występuje w przypadku kolizji zasad, mianowicie w takiej sytua- 
cji możemy mówić co najwyżej o wyłączeniu zastosowania30.

Cecha wyróżniająca „zasady systemu prawa” od pozostałych katego-
rii norm systemu prawa jest różnie wyznaczana w literaturze. Według jed-
nych badaczy, jest nią ich niedefinitywny charakter31, a zgodnie z inny-
mi – ich „szczególna doniosłość”32. Ta pierwsza pozwala na odstąpienie 

25 Tak R. Makarucha, Zasady prawa jako czynnik zapewniający aksjologiczną spój-
ność systemu prawa, „Folia Iuridica Wratislaviensis” 2014, vol. 3 (2), s. 125.

26 S. Wronkowska, Sposoby pojmowania „zasad prawa”, „Państwo i Prawo” 1972, 
z. 10, s. 167. 

27 Zob. m.in.: G. Maroń, Zasady prawa. Pojmowanie i typologie a rola w wykładni 
prawa i orzecznictwie konstytucyjnym, Poznań 2011; S. Tkacz, O zintegrowanej koncepcji 
zasad prawa w polskim prawoznawstwie (Od dogmatyki do teorii), Toruń 2014; L. Moraw -
ski, Podstawy filozofii prawa, Toruń 2014.

28 J. Wróblewski, Prawo obowiązujące a „ogólne zasady prawa”, Łódź 1965, s. 18.
29 W. Lang, J. Wróblewski, Współczesna filozofia i teoria prawa w USA, Warszawa 

1986, s. 216.
30 L. Morawski, Podstawy filozofii prawa…, s. 233.
31 Ibidem.
32 W. Lang, J. Wróblewski, Współczesna filozofia i teoria prawa…, s. 216.
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od nich, gdy przemawiają za tym ważne powody. Ta druga zaś wykazuje, 
że choć normy prawne mogą posiadać różną doniosłość, to tylko zasady 
legitymują się „szczególną doniosłością”. Dodać należy, że kolejni kom-
petentni autorzy przywołują na wyróżnienie zasad prawa wśród pozosta-
łych norm możliwość przybrania przez nie postaci dyrektyw optymali-
zacyjnych33, zbliżających je do wymienionych już norm programowych34.

Reasumując, w piśmiennictwie utrwala się pogląd, że za zasady prawa 
uznać możemy wyłącznie normy, którym można przypisać cechy „obo-
wiązywalności”35. Kolejną charakteryzującą je cechą jest to, że w swej 
istocie przynależą do kategorii wartości36. Dodaje się przy tym, że o za-
kwalifikowaniu określonych norm jako zasad prawa z czasem decydować 
może zwłaszcza poczyniony w praktyce i doktrynie konsens37. W tym 
aspekcie problematyczna staje się kwestia określenia teoretycznopraw-
nego statusu „zasad prawa pojmowanych opisowo”38 czy „zasad pra-
wa w  znaczeniu dyrektywalnym”. Te pierwsze mogą w szczególności, 
w zależności od kontekstu, przybrać postać „zasad systemu prawa” albo 
„postulatów systemu prawa”39. Przytoczone wywody, przy uznaniu cechy 
wieloznaczności interesującego nas terminu, doprowadziły przedstawi-
cieli nauki prawa do wniosku, że pod tym pojęciem kryje się norma, 
która określa w sposób modelujący typ konkretnych rozwiązań insty-
tucjonalnych przyjętych w systemie prawa40. „Zasada prawa” stanowi 
zatem deskrypcje systemu prawnego, jego instytucji, a ponadto wskazuje 
powiązania funkcjonalne między poszczególnymi normami41. W efek-
cie w piśmiennictwie formułowany jest pogląd, zgodnie z którym z wy-
korzystaniem znaczenia opisowego możemy dekodować zasady prawa 
niewyrażone wprost w przepisach prawa. Jednocześnie podkreśla się, że 
przeprowadzając analizuję danej grupy norm prawnych, możemy dojść 
do przekonania, że stanowią one „wspólne elementy” jednej zasady pra-
wa. Zasady w znaczeniu opisowym służyć zaś mają głównie dydaktyce 
prawa42.

Jak już wspomniano, zasadom prawa przypisuje się odpowiednio opi-
sowy bądź optymalizacyjny charakter. Analiza tej kwestii doprowadziła 

33 L. Morawski, Podstawy filozofii prawa…, s. 235.
34 R. Makarucha, Zasady prawa jako czynnik…, s. 127.
35 S. Tkacz, O zintegrowanej koncepcji zasad prawa…, s. 246.
36 M. Kordela, Zasady prawa jako normatywna postać wartości, „Ruch Prawniczy, 

Ekonomiczny i Socjologiczny” 2006, z. 1, s. 42.
37 L. Morawski, Podstawy filozofii prawa…, s. 231.
38 S. Tkacz, O zintegrowanej koncepcji zasad prawa…, s. 247.
39 R. Makarucha, Zasady prawa jako czynnik…, s. 127.
40 W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria państwa i prawa…, s. 358.
41 Tak R. Makarucha, Zasady prawa jako czynnik…, s. 128.
42 Zob. ibidem.



106 Rozdział drugi

Roberta Makaruchę do wniosku, że w pewnym zakresie można zgodzić 
się z tezą o występowaniu zasad w charakterze opisowym w kontek-
ście definicji głoszącej, że opis norm jest silnie uwarunkowany aksjolo-
gicznie, w konsekwencji niejednokrotnie ma faktyczny wpływ na kształt 
i treść opisywanych norm prawnych43. Niemniej wskazany autor stanął 
na stanowisku, że zasady prawa pełnią przede wszystkim funkcję opty-
malizacyjną, tzn. są projektami optymalnych rozwiązań normatywnych, 
determinując kierunki rozwoju prawodawstwa44. Uzasadniając to zapa-
trywanie, R. Makarucha wyjaśnił, że zasady, jako czynnik zapewniający 
spójność aksjologiczną, oddziaływają „na przyszłość”, wskazując kierun-
ki legislacji i orzecznictwa sądów45.

Powyższe rozważania w literaturze w sposób naturalny łączone są 
z zagadnieniem roli „ogólnych zasad prawa” w tworzeniu prawa. Nurty 
prawotwórstwa determinowane są bowiem przez różne czynniki natu-
ry społeczno -politycznej, ale także system ocen46, w tym uznany system 
wartości (aksjologię). Te ostatnie powinny być chronione przez prawo 
i jako takie winny znaleźć odzwierciedlenie w tworzonym prawie. Usta-
lenie to dotyczy zwłaszcza zasad konstytucyjnych, wyrażających wartości 
wewnętrzne prawa, charakteryzujące się uzasadnieniem tetycznym. Zasa-
dy systemu prawa odpowiadające takiej charakterystyce odgrywają rolę 
czynnika integrującego system prawny i w efekcie sprzyjają utrzymaniu 
jego jednolitości. Odgrywają też istotną rolę w procesie stosowania pra-
wa i jego wykładni, z uwagi na szczególną doniosłość zawartych w nich 
rozstrzygnięć47.

Przenosząc te ustalenia na grunt prawa konstytucyjnego, wypada 
stwierdzić, że interesująca nas kategoria norm reglamentuje najbardziej 
podstawowe rozstrzygnięcia ustrojowe. Mają one fundamentalne znacze-
nie dla oznaczenia celów i zasad organizacji państwa. Ich całokształt 
(suma) wyraża zaś tożsamość danego systemu ustrojowego. Nie ulega 
wątpliwości, że posiadają one charakter normatywny, a co za tym idzie 
niekwestionowany jest obowiązek ich przestrzegania i realizacji. Szcze-
gólny charakter omawianego rodzaju norm konstytucji wyraża się rów-
nież w tym, że można z nich wyinterpretować dalsze, składające się na 
treść tych pierwszych, reguły i normy ustawy zasadniczej. To ostatnie za-
danie realizowane jest w praktyce przez orzecznictwo i naukę. Przyjmują 

43 Tak Z. Pulka, Prawoznawstwo – opis czy optymalizacja, „Przegląd Prawa i Admi-
nistracji” 2000, nr 43, s. 79.

44 Ibidem, s. 94.
45 Tak R. Makarucha, Zasady prawa jako czynnik…, s. 128.
46 S. Wronkowska, M. Ziel iński, Z. Ziembiński, Zasady prawa. Zagadnienia 

podstawowe, Warszawa 1974, s. 70.
47 Zob. szerzej na ten temat: R. Makarucha, Zasady prawa jako czynnik…, s. 131–136.
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one bowiem zwykle postać dyrektyw interpretacyjnych i z tego względu 
rzadko znajdują samodzielne zastosowanie, natomiast ich adresatem jest 
przede wszystkim ustawodawca oraz interpretator prawa, którzy podej-
mują trud – zgodnego z duchem i aksjologią ustawy zasadniczej – odpo-
wiednio tworzenia prawa oraz prowadzenia systemowej wykładni pra-
wa. Dodać należy, że ustrojodawca w procesie ustrojodawczym często 
nie odróżnia zasad konstytucyjnych od „zwykłych” norm. Donioślejsze 
znaczenie tych pierwszych ujawnia się niejednokrotnie dopiero w pro-
cesie analizy całokształtu postanowień konstytucji, z uwzględnieniem 
przyjętej w niej ich systematyki w toku tworzenia prawa bądź interpreta-
cji przepisów już obowiązujących48.

Szczególna rola zasad konstytucyjnych przejawia się również w tym, 
że nie sposób uznać je za uzupełnienie treści konstytucji. Stanowią 
w istocie syntetyczny wyraz sensu treści konstytucji jako fundamentu 
państwa. W konsekwencji w podręcznikach prawa konstytucyjnego są 
zwyczajowo definiowane jako najważniejsze decyzje ustrojodawcy, sta-
nowiące myśli przewodnie konstytucji, określające typ państwa i kształ-
tujące podstawy organizacji władzy państwowej oraz katalog wolności 
i praw obywatelskich. Przypisuje im się trojakie znaczenie. Po pierwsze, 
wyznaczają aksjologię konstytucji. Innymi słowy, określają system war-
tości, który przenika całokształt postanowień ustawy zasadniczej i deter-
minuje jej normy. W rezultacie jej interpretator, by wyjaśnić znaczenie 
zawartych w nich pojęć (jak np. godność człowieka czy państwo prawa), 
zobowiązany jest wykraczać poza jej tekst. Mianowicie winien odwo-
łać się do innych systemów normatywnych (praw naturalnych, ogólnych 
zasad prawa międzynarodowego i standardów współczesnego konsty-
tucjonalizmu) czy pozaprawnych, mówiących o wartościach (np. teorii 
i filozofii prawa), które wyznaczają ich rzeczywiste rozumienie. Zasady 
konstytucji odgrywają w efekcie rolę „wyższego prawa”. Przytoczona 
charakterystyka determinuje drugą ich cechę. Skoro otwierają one kon-
stytucję na ponadpozytywne wartości, to czynią ją też aktem bardziej 
elastycznym, umożliwiając adaptację jej formalnych treści do zmienia-
jących się uwarunkowań politycznych, społecznych i gospodarczych. Po 
trzecie, zasady konstytucji wyznaczają ogólny kontekst interpretowania 
i stosowania norm konstytucyjnych. Można zatem mówić o istnieniu 
pewnej wewnętrznej hierarchii norm konstytucji z równoczesnym obo-
wiązywaniem reguły szczególnej doniosłości analizowanej kategorii jej 
norm. Owa szczególna ich rola konkretyzuje się nie tylko w procesie wy-
kładni postanowień ustawy zasadniczej, lecz przede wszystkim w działal-

48 Por. M. Ziel iński, Konstytucyjne zasady prawa, w: Charakter i struktura norm 
konstytucji, red. J. Trzciński…, s. 68.
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ności prawodawczej ustawodawcy zwykłego. Właśnie bowiem te normy 
wytyczają najważniejsze cele i kierunki tej działalności49.

W tym kontekście zwrócić należy uwagę, że idealnie byłoby, gdyby 
w procesie interpretacji konstytucji możliwe było oddanie w pełni in-
tencji przyświecających ustrojodawcy w procesie tworzenia tego aktu. 
Cel ten zostałby osiągnięty, gdyby postanowienia konstytucji były ujęte 
w sposób możliwie dokładny. Innymi słowy, powinny być one wysłowio-
ne tak, aby zawarte w nich wartości i ich pożądane znaczenie normatyw-
ne możliwe były do jednoznacznego i precyzyjnego odkrycia, a następ-
nie zdefiniowania w procesie interpretacji. W efekcie fundamentalną 
cechą poprawnej konstytucji jest jej jasność, przejrzystość i przewidy-
walność. Swoiste optimum w tej materii to możliwości zapewnienia sto-
sownego kompromisu pomiędzy oryginalnymi intencjami ustrojodawcy  
a dopuszczalnym aktywizmem sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Za 
naturalną przyjąć należy zatem dopuszczalność pewnej elastyczności  
w procesie interpretacji postanowień konstytucji, a następnie wdraża-
nia w życie jej wartości i instytucji za pomocą ustawy. Niemniej za 
obowiązującą uznać należy regułę, że lepiej uchwalić nową ustawę za-
sadniczą niż nadmiernie eksploatować „giętkość” obowiązującej, roz-
budowując jej „niepisaną” warstwę50. Postulowany cel w odniesieniu 
do zasad konstytucyjnych jest trudny do osiągnięcia. O wiele łatwiej 
zrealizować go w przypadku norm-reguł. 

Zwrócić też należy uwagę, że nauka prawa nie jest zgodna w kwe-
stii nazewnictwa interesującej nas kategorii norm. W literaturze podle-
ga ono dyferencjacji na: zasady naczelne, zasady konstytucyjne, zasady 
ustroju, „zasady zasad”, ogólne reguły ustawy zasadniczej czy „zwykłe” 
zasady51. Jednocześnie ani w piśmiennictwie, ani w orzecznictwie trybu-
nalskim nie podjęto próby wiążącego zdefiniowania powyższych, jakże 
często używanych, terminów52. Co więcej, w literaturze przywoływany 
jest pogląd, że taka definicja w istocie nie jest potrzebna, gdyż podsta-
wową kategorią w dyskursie prawniczym jest norma prawna. Pojęcie za-
sady konstytucyjnej czy też zasady ustroju służy jedynie uproszczeniu 
tego dyskursu w płaszczyźnie normatywnej53. Niemniej w piśmiennic-
twie napotkać można też podejmowane w tym zakresie próby. Bogusław 

49 Tak R.M. Małajny, w: Polskie prawo konstytucyjne…, s. 119–120; por. L. Garlic -
ki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2010, s. 41–42; A. Bałaban, 
Funkcje zasad naczelnych konstytucji, „Studia Iuridica” 1995, T. 28, s. 22–23, 27.

50 Tak R.M. Małajny, w: Polskie prawo konstytucyjne…, s. 114–115.
51 Por. ibidem, s. 120.
52 Por. J. Oniszczuk, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału 

Konstytucyjnego, Kraków 2000, s. 18, 32.
53 P. Tuleja, Pojęcie zasady konstytucyjnej…, 19–20.
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Banaszak wyjaśnia, że zasada ustroju to „naczelne, najważniejsze roz-
strzygnięcia charakteryzujące ustrój państwowy, zawarte w Konstytucji 
(jeśli państwo taką posiada). Można ją więc z reguły utożsamiać z zasadą 
konstytucyjną”54. Przywołany autor wskazuje też, że brak jednolitości 
stanowisk w rozumieniu zasad ustroju w nauce prawa konstytucyjnego 
wywołuje szereg rozbieżności, które przejawiają się w tak podstawowych 
kwestiach, jak ich katalog, nazwy czy treść55.

Niemniej wydaje się, że omawiane rozróżnienie w stosowanym na-
zewnictwie zasad ustroju, zasad konstytucyjnych, zasad naczelnych czy 
wreszcie „zwykłych” zasad w swej istocie prowadzić ma do stworzenia 
wewnętrznej gradacji tych norm. Ta ostatnia wyrażać się ma wyekspono-
waniem niektórych spośród norm konstytucji o podobnym charakterze 
i sposobie regulacji, a mianowicie tych, które „jednak subiektywnym” 
zdaniem interpretatora ustawy zasadniczej mają „najdonioślejsze” zna-
czenie dla określenia tożsamości państwa. Mianowicie, gdy regulacja 
danej zasady determinuje ją, określa nie tylko aksjologię, ale również 
wyznacza kierunek, sposób i głębokość wykładni pozostałych norm 
konstytucji, i to zarówno tych natury ogólnej i „doniosłej” (norm-za-
sad o niższej kategorii), jak i tych o szczegółowej treści unormowania 
(norm-reguł). Innymi słowy, mowa tu o wyznaczeniu „najważniejszych 
z ważnych norm-zasad”, które przenikają wykładnię wszystkich jej po-
zostałych norm, implikując nawet możliwości wyinterpretowania z jej 
treści norm niepisanych. Zabiegi te prowadzą w efekcie do wyznaczenia 
wewnętrznej hierarchii systemu wartości ustawy zasadniczej. Natomiast 
nośnikami poszczególnych kategorii wartości stać się mają zawarte w niej 
normy o różnym względem siebie statusie prawnej „doniosłości”. W tym 
kontekście zwrócić należy uwagę, że w przypadku takiego aktu norma-
tywnego, jak ustawa zasadnicza, w piśmiennictwie dostrzeżono, że nie 
zawsze norma konstytucyjna pokrywa się całkowicie z przepisem konsty-
tucyjnym. Mianowicie czasem z jednej jednostki redakcyjnej konstytucji 
można wyprowadzić jedną normę albo też można wydedukować z niej 
większą ich liczbę56. 

54 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne…, s. 15.
55 Ibidem.
56 W piśmiennictwie wskazuje się, że sąd konstytucyjny może „odnaleźć” określone 

zasady ustroju w tekście ustawy zasadniczej, przyjmując, że uznanie ich obowiązywania 
stanowi naturalną i bezpośrednią konsekwencję regulacji prawnych wprost w niej wyra-
żonych. Tak L. Garlicki, Sądownictwo konstytucyjne w Europie Zachodniej, Warszawa 
1987, s. 289.

W powyższy sposób sąd konstytucyjny wprowadza do systemu prawnego pewne 
novum normatywne, uzupełniając i rozwijając, a niekiedy modyfikując czy doprecyzowu-
jąc konstytucję. Uznanie takiej możliwości niejako włącza interesujący nas sąd w proces 
ustrojodawczy. W konsekwencji poszczególne zasady ustroju, na które powołują się orga-
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W niniejszej pracy, nie wdając się głębiej w rozważania natury teo-
retycznoprawnej, proponuje się, by pojęcia: zasada ustroju, zasada 
konstytucyjna, zasada naczelna czy „zasada zasad”, w odróżnieniu od 
terminów: subreguła, maksyma czy omawianej powyżej kategorii norma-
 -reguła, były traktowane jako synonimy. Wyrażać zaś one mają „najdo-
nioślejsze” rozstrzygnięcia pochodzące bezpośrednio lub pośrednio od 
autorytetu ustrojodawczego, który zawarte w nich wartości wyraził albo 
wprost, albo pośrednio. W tym pierwszym przypadku w konstytucji za-
mieszczone są gotowe formuły statuujące zasady ustroju. W tym drugim 
natomiast są one w jej tekście wyłącznie zakotwiczone, dając wyraz pew-
nemu, o cechach wartościujących, zapatrywaniu w zespole norm o bar-
dziej szczegółowym charakterze. Ich wysłowienie następuje w drodze 
wykładni przez zdekodowanie treści wartości, która przeświecać miała 
ustrojodawcy. Z kolei subreguły czy maksymy proponuje się kwalifikować 
jako normy wykazujące nośnik szczegółowych wartości, składających się 
na większą całość określonej kategorii aksjologicznej o nadrzędnym, fun-
damentalnym znaczeniu dla wyznaczenia ustroju państwa. Tę ostatnią 
kategorię nazwiemy zasadą ustroju, zasadą naczelną lub zasadą konsty-
tucyjną. Podkreślić należy, że może być ona wyrażona wprost – expressis 
verbis – w tekście ustawy zasadniczej albo też – w odwołaniu do zespołu 
maksym i subreguł opartych na tym samym fundamencie aksjologicznym 
i opisujących cechy tej samej instytucji ustrojowej, które zawarte zostały 
dosłownie w jej tekście – zdekodowana, a następnie nazwana i uznana 
za obowiązujący wyznacznik ustroju państwa, jego tożsamości konstytu-
cyjnej.

Reasumując, zasady ustroju mogą być wyrażone w ustawie zasadniczej 
w różny sposób, tj. z zastosowaniem zróżnicowanego poziomu konkre-
tyzacji ich ujęcia normatywnego. I tak mogą być wyrażone wprost jako 
gotowa formuła, jednakże bez podania definicji legalnej, jak np. klauzula 
demokratycznego państwa prawnego. Mogą też nie być expressis verbis 
w niej zawarte, jednak wynikać bezpośrednio z jej treści normatywnej. 
W praktyce może to polegać na utrwaleniu w procesie wykładni określo- 
nej, wprost zamieszczonej w konstytucji, zasady ustroju, jej stosownej de-
finicji, z równoczesnym wyinterpretowaniem dalszych norm-zasad o bar-
dziej szczegółowym charakterze (np. państwo prawa a zasada zaufania 
obywatela do państwa i wynikające z nich zasady przyzwoitej legislacji), 

ny stosujące ustawę zasadniczą, mogą mieć mniej lub bardziej wyraźną podstawę w tek-
ście konstytucyjnym czy też mogą być mniej lub bardziej przekonywająco uzasadnione 
na gruncie jej tekstu. Tak K. Wojtyczek, Formy konstytucjonalizacji zasad konstytucyj-
nych, w: Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych, red. P. Sarnecki…, s. 35–36. 
Por. R.M. Małajny, w: Polskie prawo konstytucyjne…, s. 120–121; B. Banaszak, Prawo 
konstytucyjne…, s. 15.
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które uznaje się za bezpośrednio z niej wynikające, a co za tym idzie 
również obowiązujące57. W piśmiennictwie zwraca się uwagę, że bywa 
i tak, że prawodawca nie wyraża w odniesieniu do określonych zagadnień 
w pełni, nawet w sposób pośredni, wyznawanych przez siebie wartości. 
Tym samym ceduje on na interpretatorów tekstu prawnego obowiązek 
ich odtworzenia na podstawie przypisywanego odkodowanym normom 
stosownego uzasadnienia aksjologicznego. W takich przypadkach prawo-
dawca, regulując kwestie szczegółowe w ramach jednorodnego tematycz-
nie zagadnienia, może dać wyraz preferowanemu przez siebie sposobowi 
zapatrywania na tę kwestię, co następnie da doktrynie asumpt do włą-
czenia go do katalogu wartości i tym sposobem sformułowania „zwier-
ciadlanej” zasady. Na przykład z przepisów regulujących ochronę poszcze-
gólnych kategorii dóbr osobistych jednostki jasno wynika, że do katalogu 
wartości systemu prawa prawodawca włączył obowiązek ich ochrony,  
a stąd już tylko krok do wyznaczenia „zwierciadlanej” jako nadrzędnej 
zasady ochrony dóbr osobistych. Ponadto, normodawca może powołać 
w akcie prawnym określoną instytucję przez bardzo ogólne nakierowanie 
na jej nazwę, z równoczesnym wylistowaniem cech ją charakteryzujących. 
Wyznaczenie cech konstytutywnych takiej instytucji może prowadzić do-
gmatykę do jej nazwania przez wysłowienie właśnie jako stosownej zasa-
dy prawa (np. zasady osobistego świadczenia pracy), wraz z jej szczegóło-
wym zdefiniowaniem58. W odwołaniu do znaczenia opisowego możemy 
zatem dekodować zasady prawa niewyrażone wprost w przepisach prawa. 
Analiza określonego zespołu norm może prowadzić do wyznaczenia ich 
„wspólnych elementów”, które składają się na ściśle określoną zasadę 
prawa59. W tym kontekście Trybunał Konstytucyjny zwraca uwagę, że  
w przypadku zasad ustroju niewyrażonych wprost w Konstytucji, ale przez 
poszczególne (o szczególnym charakterze) jej postanowienia, ich wyodręb-
nienie przez dogmatykę ma jeszcze to znaczenie, że stają się wytycznymi 
interpretacji obowiązujących przepisów60. 

Każdy z interpretatorów konstytucji, posługując się powszechnie 
przyjętymi metodami i kryteriami, w tym również subiektywnymi prze-
konaniami i właściwą sobie gradacją wartości, uprawniony jest do wy-
interpretowania z całokształtu jej regulacji najważniejszych elementów, 
wraz z przypisaniem im statusu zasad ustroju (zasad konstytucyjnych). 

57 Por. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne…, s. 15.
58 M. Kordela, Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne, Poznań 2012, s. 34–35; 

por. Z. Ziembiński, Teoria prawa, Warszawa–Poznań 1978, s. 103; Idem, O stanowie-
niu i obowiązywaniu prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1995, s. 71; S. Wron-
kowska, M. Ziel iński, Z. Ziembiński, Zasady prawa…, s. 96.

59 Zob. szerzej R. Makarucha, Zasady prawa jako czynnik…, s. 128.
60 Wyrok TK z dnia 25.02.1992 r., K 3/91, OTK 1992, cz. I, s. 33.
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Podczas tej czynności interpretator zwyczajowo może pokusić się o sfor-
mułowanie stosownej definicji zaproponowanej zasady prawa. Owa de-
finicja może wyznaczyć katalog „doniosłych” subreguł tej zasady ustroju, 
uznanej przez interpretatora konstytucji za jej wartość o „donioślejszym” 
czy też „najdonioślejszym” znaczeniu dla ustroju państwa w stosunku 
do wyprowadzonych jej subreguł. Warto dodać, że to, co dla jednego 
jest częścią całości, tzn. jakiejś zasady ustroju, dla innego może stać się 
odrębną, o samodzielnym statusie, zasadą61. 

Zatem każdy interpretator ustawy zasadniczej może zaproponować 
inny katalog podstawowych „najdonioślejszych” zasad ustroju, wyzna-
czających kontekst interpretacji tych z nich, które charakteryzują się 
mniejszą „doniosłością”. I tak np. B. Banaszak proponuje następujący 
katalog: zasadę demokratycznego państwa prawnego, zwierzchnictwa na-
rodu, gwarancji praw i wolności jednostki, podział władz, istnienie sa-
morządu terytorialnego, uznanie społecznej gospodarki rynkowej opartej 
na wolności działalności gospodarczej i własności prywatnej za podstawę 
ustroju gospodarczego62.

Można też zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię, mianowicie 
czynniki determinujące zakres konstytucjonalizacji różnych możliwych 
instytucji ustroju i organizacji państwa. Wyznaczony w ten sposób za-
kres przedmiotowy konstytucji, z uwzględnieniem przyjętej systematyki 
poszczególnych, zamieszczonych w niej treści, może mieć istotne znacze-
nie w procesie wykładni jej postanowień i precyzowania katalogu zasad 
naczelnych. Decydują o tym czynniki, które przeważyły taki a nie inny 
zakres konstytucjonalizacji instytucji państwa, wyrażony w treści usta-
wy zasadniczej. Sam fakt zakotwiczenia danej instytucji w konstytucji 
może być decydujący dla uznania jej doniosłego znaczenia dla budowy 
państwa wedle wartości przyświecających ustrojodawcy w trakcie jej 
tworzenia, łącznie z możliwością wyprowadzenia z tego faktu wartości 
określonych mianem zasady ustroju. W piśmiennictwie wskazuje się, że 
zakres przedmiotowy ustawy zasadniczej jest determinowany przez kilka 
czynników, które się wzajemnie warunkują, a jednocześnie mają charak-
ter relatywny63. Czynnik pierwszy to istota konstytucji (m.in. imperatyw 
regulowania podstaw ustroju państwa). Czynnik drugi stanowią założe-
nia aksjologiczne twórców konstytucji (m.in. imperatyw uzewnętrznienia 
w jej tekście celów, jakie stawia się temu aktowi). Czynnik trzeci to sytu-
acja społeczno -polityczna kraju w okresie uchwalania ustawy zasadniczej 
(m.in. imperatyw konstytucjonalizacji w odpowiedni sposób rozbudowa-

61 Por. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne…, s. 16.
62 Ibidem, s. 16–17.
63 Tak R.M. Małajny, w: Polskie prawo konstytucyjne…, s. 113–114.
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nych lub nowo tworzonych instytucji). Na czynnik czwarty składają się 
rodzime tradycje ustrojowe i doświadczenia historyczne narodu, a także 
wpływy obce. Czynnik piąty to poziom kultury politycznej społeczeństwa, 
istotny zwłaszcza wówczas, gdy przyjęty tryb zmiany konstytucji przewi-
duje szeroki udział ogółu obywateli w tej czynności. Czynnikiem szóstym 
jest interpretacja ustawy zasadniczej przez organ uprawniony do kontroli 
konstytucyjności prawa. Czynnik siódmy, i zarazem ostatni, to obiektyw-
na trudność oddzielenia materii konstytucyjnych od ustawowych.

Reasumując, dla przeprowadzenia analizy statusu ustrojowego róż-
nych krajowych instytucji znaczenie będzie miało to, czy i w jaki sposób 
materie do nich odnoszące się objęte zostały unormowaniami ustawy 
zasadniczej, tzn. czy i w jakim zakresie zostały skonstytucjonalizowane. 
Doprecyzowując to ostatnie pojęcie, należy wyjaśnić, że „konstytucjo-
nalizacja” oznacza taki stan rzeczy, w którym dana kwestia jest regla-
mentowana zarówno jednym przepisem konstytucyjnym, jak i kilkudzie-
sięcioma. Z tych względów możemy mówić o niej jako o ogólnej lub 
szczegółowej. Ta pierwsza występuje, gdy na temat danej instytucji znaj-
dziemy w konstytucji zaledwie wzmiankę, druga zaś – gdy poświęcono 
jej znaczną liczbę przepisów konstytucyjnych, i to w taki sposób, że przy-
jąć wypada, że ustawa zasadnicza reglamentuje przynajmniej większość 
najważniejszych kwestii związanych z tą instytucją64. Niewątpliwie z taką 
sytuacją mamy do czynienia w odniesieniu do instytucji samorządu te-
rytorialnego. Dodatkowo na tle przytoczonych rozważań przyjąć należy, 
że została ona objęta konstytucjonalizacją szczegółową. Jej zakres odno-
si się do najważniejszych kwestii dla wyznaczenia statusu ustrojowego 
wspólnoty samorządowej oraz reprezentujących ją organów, sprawują-
cych – w granicach wyznaczonych przez prawo – władzę (odpowiednio 
zwierzchnictwo gminne, powiatowe oraz wojewódzkie (regionalne)) na 
mocy pełnomocnictwa udzielonego w akcie wyborczym przez człon-
ków tej wspólnoty. Bliższa analiza miejsca w hierarchii norm konstytu-
cji oraz przyjętego sposobu reglamentacji jej postanowień odnoszących 
się do interesującej nas instytucji wskazuje, że ustrojodawca posłużył się 
w tym zakresie zarówno normami -zasadami, jak i normami -regułami. 
Natomiast ogół tych przepisów konstytucji daje asumpt do uznania, że 
polska ustawa zasadnicza statuuje jako jedną z zasad ustroju kraju zasadę 
ochrony samorządności terytorialnej, na którą składają się dwie dalsze  
o charakterze szczegółowym zasady ustroju, a mianowicie samorządności 
terytorialnej oraz ochrony podstaw ustrojowych tej samorządności.

64 Ibidem, s. 93.
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2.  Prawo wspólnoty lokalnej do samorządności terytorialnej 
jako wartość konstytucyjna pretendująca 
do statusu zasady ustroju

Kształtując konstytucyjny standard prawa wspólnot lokalnych do 
samorządności terytorialnej, polski ustrojodawca nie działał w sposób 
w pełni swobodny. W momencie przesądzania treści Konstytucji RP 
z 1997 r. na proces prawotwórczy wpływały dwa czynniki: z jednej strony, 
kształtująca się w Polsce – w odwołaniu do doświadczeń okresu między-
wojennego – tradycja samorządności terytorialnej po przywróceniu in-
stytucji samorządu terytorialnego w 1990 r. na szczeblu gminnym, z dru-
giej strony zaś ustrojodawcę wiązały postanowienia prawnie relewantnej 
umowy międzynarodowej, a mianowicie Europejskiej Karty Samorządu 
Lokalnego [dalej: EKSL lub Karta]65. Przywołany dokument formułuje 
warunki prawne, jakim powinno w prawie pozytywnym państwa -strony 
odpowiadać konstytucyjne i ustawowe unormowanie pozycji ustrojowej 
instytucji samorządu terytorialnego66.

Przywołana Karta w sposób istotny je determinuje, i to począwszy od 
preambuły67. Wstęp do tego dokumentu jest bowiem wyrazicielem wielu 
wartości o nadrzędnym statusie, które wymagają uwzględnienia w proce-
sie stanowienia, a następnie wykładni i stosowania prawodawstwa krajo-
wego (zarówno na poziomie konstytucji, jak i ustaw) implementującego 
postanowienia EKSL68. Z jego treści wyprowadzić można szereg naka-

65 Dz.U. 1994, nr 124, poz. 607. Ten dokument 15 października 1985 r. przyjęła 
w Strasburgu, działająca przy Radzie Europy, Stała Konferencja Gmin i Regionów Europy. 
Wszedł on w życie z dniem 1 września 1988 r., Polska zaś ratyfikowała go, jako jeden 
z nielicznych krajów, w całości, bez żadnych wyłączeń, w 1993 r. pod nazwą Europejska 
Karta Samorządu Terytorialnego, z oznaczeniem dnia wejścia w życie na 1 marca 1994 r., 
by następnie w 2006 r. sprostować nazwę na obecnie obowiązującą – Europejska Karta 
Samorządu Lokalnego – w drodze obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia  
22 sierpnia 2006 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U. nr 154, poz. 1107).

66 Por. I. Skrzydło -Niżnik, Model ustroju samorządu terytorialnego w Polsce na tle 
zagadnień ustrojowego prawa administracyjnego, Kraków 2007, s. 289–302.

67 Por. E.J. Nowacka, Władza samorządu lokalnego, Warszawa 2012, s. 58–60.
68 „Państwa, członkowie Rady Europy, sygnatariusze niniejszej Karty –
Biorąc pod uwagę, iż celem Rady Europy jest urzeczywistnienie ściślejszej jedności 

między jej członkami w celu ochrony i rozwoju ideałów i zasad stanowiących ich wspól-
ne dziedzictwo;

Biorąc pod uwagę, iż jednym ze środków, za pośrednictwem których ten cel zostanie 
zrealizowany, jest zawarcie umów w dziedzinie administracyjnej;

Biorąc pod uwagę, iż wspólnoty lokalne stanowią jedną z zasadniczych podwalin 
każdego ustroju demokratycznego;
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zów, które definiują status prawny oraz uprawnienia wspólnot lokalnych 
funkcjonujących w państwach -stronach. Mianowicie należą do nich: 
a) nakaz usankcjonowania podmiotowości prawnej wspólnoty lokalnej 
jako zasadniczego fundamentu każdego ustroju demokratycznego; b) na-
kaz przyznania obywatelowi, będącemu z mocy prawa członkiem wspól-
noty lokalnej, uprawnienia do uczestniczenia w zarządzaniu sprawami 
publicznymi jako jednej z zasad demokratycznego porządku prawnego, 
z równoczesnym założeniem, że prawo to może i powinno być sprawo-
wane bezpośrednio na szczeblu lokalnym; c) nakaz usankcjonowania 
w prawie krajowym samorządu lokalnego na zasadach demokratyzacji, 
decentralizacji i subsydiarnego systemu sprawowania władzy, z obowiąz-
kiem wyposażenia wspólnot lokalnych we własne zadania z prawem sku-
tecznego zarządzania nimi oraz przeniesieniem odpowiedzialności za na-
leżyte ich wykonanie; d) zasady działania upodmiotowionych wspólnot 
lokalnych przez wybierane w demokratycznej procedurze organy decyzyj-
ne, wyposażone we własne kompetencje gwarantujące szeroko rozumia-
ną samorządność wspólnot lokalnych w zakresie zarówno podejmowa-
nia decyzji, jak i procedury ich realizowania. Ponadto, art. 2 EKSL wprost 
obliguje państwa -strony do usankcjonowania w prawie krajowym lub, 
o ile to możliwe, w ustawie zasadniczej maksymy samorządności lokal-
nej jako jednej z zasad ustroju.

Powyższym płynącym z Karty zobowiązaniom, łącznie z usankcjono-
waniem postulowanej w niej zasady ustroju, nasz ustrojodawca uczynił 
zadość, kształtując treść postanowień Konstytucji RP z 1997 r. Na mar-
ginesie zwrócić można uwagę, że w ten sposób a priori wykonał dopiero 
sankcjonowaną, wyrażoną dziś w art. 9, a ówcześnie w nowo przyjmo-
wanej konstytucji zasadę przestrzegania przez nasz kraj wiążącego go 
prawa międzynarodowego. Przywołana dyspozycja obecnie interpretowa-

Biorąc pod uwagę, iż prawo obywateli do uczestniczenia w zarządzaniu sprawami 
publicznymi stanowi część demokratycznych zasad, wspólnych wszystkim państwom 
członkom Rady Europy;

Przekonane, że prawo to może być sprawowane najbardziej bezpośrednio na szczeblu 
lokalnym;

Przekonane, że życie wspólnot lokalnych wyposażonych w konkretne odpowiedzial-
ności pozwala na zarządzanie skuteczne, a zarazem bliskie obywatela;

Świadome faktu, że obrona i umacnianie samorządu lokalnego w różnych krajach 
Europy stanowi istotny wkład w budowanie Europy wspartej na zasadach demokracji 
i decentralizacji władzy;

Potwierdzając, że zakłada to istnienie wspólnot lokalnych, posiadających organy de-
cyzyjne, wybrane w sposób demokratyczny i mające prawo do szerokiej samorządności 
jeśli chodzi o kompetencje, warunki ich praktykowania oraz środki niezbędne do pełnie-
nia ich misji, ustaliły, co następuje”.



116 Rozdział drugi

na jest69 jako przyjęcie do naszego porządku prawnego zasady ustroju, 
wyrażającej w sposób uniwersalny wolę wypełniania przez Rzeczpospo-
litą Polską obowiązków wypływających z wszelkich wiążących ją źródeł 
prawa międzynarodowego70.

Podejmując próbę analizy treści postulowanej w Karcie maksymy sa-
morządności terytorialnej, wypada zwrócić uwagę, że ani w Konstytucji 
RP, ani w ustrojowych ustawach samorządowych nie sformułowano le-
galnej definicji terminów „samorząd terytorialny” i „samorządność tery-
torialna”71. Tymczasem, zwłaszcza to ostatnie pojęcie, stanowi niewątpli-
wie oś normatywną dla zdekodowania treści interesującej nas wartości 
konstytucyjnej. Niemniej stwierdzone zaniechanie ustrojodawcy wydaje 

69 Do tych źródeł należą: umowy międzynarodowe, międzynarodowe prawo zwycza-
jowe, akty prawodawcze organizacji międzynarodowych, których Polska jest członkiem, 
akty jednostronne państwa polskiego, rodzące dla niego prawnomiędzynarodowe zobo-
wiązania i ogólne zasady tego prawa – w tym oczywiście zakresie, w którym na podstawie 
norm prawa międzynarodowego należy uznać, że odnoszą się one do Polski. Zob. P. Sar-
necki, nota 2 do art. 9, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, T. 5, red. 
L. Garlicki, Warszawa 2007, s. 1. Podobnie M. Masternak -Kubiak wskazuje, że w art. 9 
Konstytucji RP usankcjonowano zasadę o szerszym zakresie niż wynikająca z Konwencji 
wiedeńskiej o prawie traktatów zasada pacta servanda sunt. Artykuł 9 wyraża bowiem 
domniemanie pośredniej inkorporacji wszystkich norm prawa międzynarodowego (także 
zwyczajowego) do krajowego porządku prawnego. Zob. M. Masternak -Kubiak, Prze-
strzeganie prawa międzynarodowego w świetle Konstytucji RP, Warszawa 2003, s. 16.

70 Dokonując w późniejszym okresie wykładni tej normy, Trybunał Konstytucyjny 
stwierdził, iż jej prawną konsekwencją jest konstytucyjne założenie, że „na terytorium 
RP, obok przepisów stanowionych przez krajowego legislatora, obowiązują uregulowania 
kreowane poza systemem krajowych (polskich) organów prawodawczych. Ustrojodawca 
świadomie więc przyjął, że system prawa obowiązujący na terytorium Rzeczypospoli-
tej mieć będzie charakter wieloskładnikowy. Obok aktów prawnych stanowionych przez 
krajowe (polskie) organy prawodawcze, w Polsce obowiązują i są stosowane także akty 
prawa międzynarodowego. Na terenie Polski współobowiązują więc podsystemy regulacji 
prawnych pochodzące z różnych centrów prawodawczych. Winny one koegzystować na 
zasadzie obopólnie przyjaznej wykładni i kooperatywnego współstosowania. Okolicz-
ność ta w innej perspektywie ukazuje potencjalną kolizję norm oraz pierwszeństwo jed-
nego z wyróżnionych podsystemów. […] Założenie wieloskładnikowej struktury systemu 
prawa obowiązującego w Polsce ma charakter generalny. Zostało ono przyjęte w okresie 
wyprzedzającym o kilka lat akcesję do Wspólnot i Unii Europejskiej”. Tak wyrok TK 
z dnia 11.05.2005 r., K 18/04, OTK -A 2005, nr 5, poz. 49, teza III.2.2.

71 Status prawny samorządu terytorialnego nie stał się również bezpośrednim przed-
miotem zainteresowania prawa unijnego. Ochrona statusu samorządu w odwołaniu do 
prawa Unii Europejskiej może się odbywać w ograniczonym zakresie, z uwzględnieniem 
wielu zastrzeżeń, jakie wobec takich postulatów (w ramach komparatystyki prawniczej) 
były zgłaszane pod rządami regulacji unijnych obowiązujących w poprzednim stanie 
prawnym (przed zmianami wprowadzonymi Traktatem z Lizbony). Zob. szerzej na ten 
temat J. Jagoda, Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, War-
szawa 2011, s. 98–107. 
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się jego świadomym rozstrzygnięciem. Gdy uwzględnimy okoliczności 
towarzyszące sankcjonowaniu treści postanowień ustawy zasadniczej, 
a zwłaszcza zobowiązanie wypływające z przywołanego już art. 9 Kon-
stytucji, wydaje się, że nasz prawodawca czuł się w tej materii związany 
postanowieniami Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. Ta ostatnia 
z mocy art. 91 w zw. z art. 87 ust. 1 Konstytucji, a zatem samej Konstytu-
cji – jako ratyfikowana umowa międzynarodowa – stać się miała częścią 
krajowego porządku prawnego. Jej postanowienia w efekcie powinny być 
bezpośrednio stosowane w zakresie, w jakim nie jest wymagane wydanie 
ustawy (normy ustawowej) implementującej czy dookreślającej unormo-
wanie Karty o charakterze ogólniejszym. Tymczasem legalne definicje in-
kryminowanych pojęć „samorząd terytorialny” i „samorządność teryto-
rialna” zawarte zostały w art. 3 ust. 1 EKSL72. Przywołany przepis głosi, 
że „samorząd lokalny oznacza prawo i zdolność społeczności lokalnych, 
w granicach określonych prawem, do kierowania i zarządzania zasadni-
czą częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w inte-
resie ich mieszkańców”73.

W konsekwencji termin „samorządność terytorialna”, a zatem i pra-
wo podmiotowe wspólnoty lokalnej/regionalnej do samorządności tery-
torialnej – w odwołaniu do art. 15 i 16 Konstytucji w zw. z art. 3 ust. 1 
EKSL – powinny być rozumiane jako prawo i zdolność wspólnoty samo-
rządowej (tworzonej z mocy prawa przez ogół mieszkańców jednostki 
zasadniczego podziału terytorialnego państwa), w granicach określonych 
prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicz-
nych na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców.

72 Podobną definicję zawiera nieratyfikowana przez nasz kraj Europejska Karta Sa-
morządu Regionalnego z dnia 5.06.1997 r. 

73 Na temat Karty pisali m.in.: J. Jagoda, Sądowa ochrona samodzielności jedno-
stek…, s. 90–96; B. Dolnicki, Czy polskie ustawodawstwo samorządowe odpowiada stan-
dardom europejskim?, „Samorząd Terytorialny” 1994, nr 9; L. Kieres, Analiza zgodności 
polskiego prawa samorządu terytorialnego z Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego, 
„Samorząd Terytorialny” 1998, nr 9; T. Szewc, Charakterystyka Europejskiej Karty Sa-
morządu Terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2003, nr 1–2; Idem, Formy realizacji 
prawa do samorządu w Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego i w prawie polskim, 
„Państwo i Prawo” 2004, z. 7; Idem, Uwagi w sprawie ratyfikacji Europejskiej Karty Sa-
morządu Terytorialnego, „Państwo i Prawo” 2000, z. 9; Idem, Uwagi w sprawie tłumacze-
nia Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2002, nr 11; 
Idem, Dostosowanie prawa polskiego do zasad Europejskiej Karty Samorządu Terytorialne-
go, Bydgoszcz–Katowice 2006; J. Bucińska, Samorząd terytorialny w Polsce na tle Europej-
skiej Karty Samorządu Lokalnego, w: Samorząd terytorialny w Polsce. Wybrane zagadnienia 
ustroju i działalności, red. J. Bucińska, D. Strus, R. Stec, Warszawa 2009, s. 11–42.
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3.  Rekonstrukcja treści 
maksymy samorządności terytorialnej – 
samodzielność jednostki samorządu terytorialnego 
oraz subsydiarność i decentralizacja władzy publicznej 
jako subreguły zasady ochrony samorządności terytorialnej

3.1. Wprowadzenie

W polskiej ustawie zasadniczej koncepcja ustroju samorządu teryto-
rialnego oparta została na idei quasi -suwerenności społeczności lokal-
nej/regionalnej74, która – w granicach wyznaczonych przez Konstytucję 
i ustawy – uzyskała prawo do współdecydowania w przedmiocie sposo-
bu sprawowania władzy suwerennej, w zakresie imperium przypisanego 
prawem interesującej nas instytucji. W efekcie wspólnoty samorządowe, 
działając przez swych przedstawicieli, zyskały – w granicach przypisa-
nego im władztwa – wpływ zarówno na definiowanie, jak i wyznacza-
nie sposobu realizacji wartości składających się na dobro wspólne, jakim 
z mocy art. 1 Konstytucji RP z 1997 r. jest Rzeczpospolita Polska. Zrekon-
struowany, na podstawie art. 15 i 16 Konstytucji RP w zw. z art. 3 ust. 1 
EKSL, przedmiot samorządności terytorialnej tych wspólnot stanowi wy-
raz jednej z wielu maksym ustrojowych, składających się na treść tożsa-
mości konstytucyjnej naszego państwa. Niemniej samo zdekodowanie 
treści jej definicji jest niewystarczające dla zrekonstruowania jej pełnego 
znaczenia normatywnego. Zakres przedmiotowy materii tej maksymy jest 
bowiem znacznie szerszy i wykracza poza jej definicję. Jest bowiem uzu-
pełniany przez szereg kolejnych – wyżej przywoływanych – przepisów 
ustawy zasadniczej, które w decydujący sposób wpływają na wyznaczanie 
w naszym kraju konstytucyjnego modelu pozycji samorządu terytorialne-
go. W rezultacie normy te stają się istotnym i trwałym elementem treści 
normatywnej interesującej nas maksymy ustrojowej. W konsekwencji jej 
pełna definicja wymaga nadania jej postaci złożonej i charakteru opiso-
wego, a nawet postulatywnego. W efekcie za elementy składowe maksy-
my ustrojowej uznać należy nie tylko formułę objaśniającą pojęcie „sa-
morządność terytorialna”, ale także dodatkowe jej subreguły odwołujące 
się do własnego aparatu pojęciowego, wymagającego wyjaśnienia użytych 
w nim terminów. Szczegółowa analiza tych ostatnich prowadzi do wnio-

74 Artykuł 16 ust. 1 przesądza bowiem, że „Ogół mieszkańców jednostek zasadnicze-
go podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową”.
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sku, że posługują się one zarówno kategoriami jednoznacznymi do zde-
finiowania, jak i natury deskryptywnej czy wręcz postulatywnej. Mia-
nowice opisują stan pożądany przez ustrojodawcę, którego osiągnięcie 
nie sprowadza się do przyjęcia „prostej” normy ustawowej, lecz wymaga 
wdrożenia procesu stopniowego ewoluowania znaczenia i skali udziału 
samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy publicznej stosownie 
do stopnia rozwoju i dojrzałości społeczeństwa obywatelskiego.

Przechodząc do analizy odnośnych norm Konstytucji, zwrócić należy 
uwagę, że w naszym kraju samorząd terytorialny stanowi część składo-
wą systemu władz publicznych (organów państwowych powołanych do 
sprawowania władzy publicznej). Instytucja ta, w myśl jej postanowień, 
powinna w ustawie mieć zagwarantowane uczestnictwo w sprawowaniu 
władzy publicznej. Zadania państwa powierzane samorządowi winny 
stanowić „istotną część zadań publicznych”, a ponadto być wykonywane 
przezeń w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Owe zadania 
muszą więc być dostatecznie ważne z punktu widzenia potrzeb wspólnot 
samorządowych, a ich zakres powinien być odpowiednio szeroki75. Przy-
pisane samorządowi zadania publiczne powinny być przezeń wykonywa-
ne samodzielnie (tj. w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność), 
(art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 2). Mogą też przybrać status odpowiednio 
zadań własnych bądź zleconych. Dodatkowo, chroniąc prawo wspól-
noty samorządowej do właściwego zarządu jej sprawami, ustrojodawca 
usankcjonował domniemanie kompetencji do wykonywania zadań pu-
blicznych we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez Konstytucję 
lub ustawy dla organów innych władz publicznych na rzecz samorządu 
terytorialnego (art. 163).

Przytoczone przepisy uprawniają do stwierdzenia, że opowiadając się 
za koncepcją społeczeństwa obywatelskiego76, a zatem demokratycznego, 
ergo pluralistycznego, „w którym każdy ma możliwość działania w wy-
branych przez siebie organizacjach i strukturach, służących realizacji jego 
podmiotowości jako obywatela, pracownika czy mieszkańca”77, ustro-
jodawca przyjął, że niezależne samorządy, przede wszystkim terytorial-
ne, realizują i chronią dobro wspólne. Konkretyzując zaś ideę upodmio-
towienia jednostki jako mieszkańca określonej części terytorium kraju 
oraz jej wpływu na działania zmierzające do ochrony i urzeczywistniania 
idei dobra wspólnego, ustrojodawca uczynił samorządność terytorialną, 

75 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwiet-
nia 1997 r., Warszawa 2008, s. 51.

76 Zob. na ten temat P. Sarnecki, Idea samorządności w strukturze społeczeństwa 
obywatelskiego, w: Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, red. Z. Witkow -
ski, A. Bień -Kacała, Toruń 2013, s. 11–47.

77 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2015, s. 70.
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a w konsekwencji także wymóg jej ochrony, jedną z nadrzędnych wartości 
ustroju III RP. Mianowicie w art. 16 Konstytucji RP78 wyraził maksymę 
samorządności terytorialnej, by następnie w preambule do Konstytucji 
oraz w jej rozdziale VII zatytułowanym Samorząd terytorialny dookreślić 
i uzupełnić jej treść przez wyrażenie jej dalszych subreguł, formułujących 
szereg wymagań wobec standardu ustawowego określenia statusu ustro-
jowego instytucji samorządu terytorialnego. Następnie tak określony mo-
del ustrojowy interesującej nas instytucji uzupełniony został o wymóg 
objęcia go systemem gwarancji zapewniających jego pełną realizację. Na 
owe gwarancje składają się zarówno generalne środki ochrony konsty-
tucyjności prawa i praworządności działania aparatu państwowego, jak 
i środki specyficzne, zarezerwowane wyłącznie dla omawianego samorzą-
du. W ten sposób ustrojodawca dążył do udzielenia rękojmi funkcjono-
wania w naszym kraju samorządu terytorialnego odpowiadającego jego 
konstytucyjnemu modelowi.

Tak wyznaczony zakres normatywny interesującej nas zasady ustro-
ju implikuje, by nazwać ją zasadą ochrony samorządności terytorial-
nej. W efekcie konieczne staje się zrekonstruowanie na gruncie regu-
lacji Konstytucji wartości normatywnych, składających się na treści 
wyżej wyznaczonych dwóch zasadniczych jej aspektów, a mianowicie 
maksymy samorządności terytorialnej oraz maksymy ochrony podstaw 
ustrojowych tej samorządności. W tej części opracowania przedmiotem 
rozważań będzie pierwsza z wymienionych maksym. Jej podstawową 
warstwę normatywną wyraża zrekonstruowana wcześniej – na podsta-
wie art. 15 i 16 Konstytucji RP w zw. z art. 3 ust. 1 EKSL – definicja 
samorządności terytorialnej, rozumiana jako prawo i zdolność wspól-
noty samorządowej (tworzonej z mocy prawa przez ogół mieszkańców 
jednostki zasadniczego podziału terytorialnego państwa), w granicach 
określonych prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią 
spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich 
mieszkańców; samorządność terytorialna wyraża maksymę ustroju o tej 
samej nazwie. Przytoczona definicja niewątpliwie nie oddaje złożonoś- 
ci i wieloaspektowości zjawiska, jakim jest samorządność terytorialna 
lokalnych i regionalnych wspólnot. W tym kontekście zwrócić należy 
uwagę, że choć ustrojodawca gwarantuje samorządowi terytorialnemu 
udział w sprawowaniu władzy publicznej, nie determinuje, niestety, 
expressis verbis, jaką konkretnie postać powinien przybrać podział wła-

78 Artykuł 16.1. „Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialne-
go stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową. 2. Samorząd terytorialny uczest-
niczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną 
część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpo-
wiedzialność”.
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dzy w ujęciu wertykalnym, tzn. relacji władza państwowa (centralna) 
i jej struktury – samorząd terytorialny. Ustrojodawca nie sformułował 
w tym zakresie ani katalogu zadań, ani kompetencji czy to w formie enu-
meratywnej, czy też na zasadzie egzemplifikacji. Brak jednoznacznego 
rozstrzygnięcia w tym przedmiocie nie oznacza jednak, że w Konstytucji 
RP z 1997 r. nie przewidziano jakichkolwiek przesłanek, pozwalających 
na wyznaczenie wzorca konstytucyjnego imperium samorządu teryto-
rialnego w znaczeniu określonego prawem zakresu władzy decyzyjnej 
przynależnej organom jednostek samorządu terytorialnego. W treści 
ustawy zasadniczej odnaleźć można dyrektywy pozwalające ustalić, jaka 
część istotnych zadań publicznych wraz ze stosownymi kompetencjami 
przynależna jest interesującej nas instytucji. Doniosłe znaczenie w tym 
zakresie będzie miało wyznaczenie, a następnie zdekodowanie znaczenia 
normatywnego pozostałych atrybutów maksymy samorządności teryto-
rialnej, a mianowicie uzupełniających i dookreślających jej treść, stano-
wiących jej immamentną część, subreguł pomocniczości (subsydiarności) 
i decentralizacji władzy publicznej w kontekście reguły samodzielności 
jednostki samorządu terytorialnego.

3.2. Geneza pojęcia „pomocniczość”

Treść normatywna wyznaczonych subreguł samorządności teryto-
rialnej niewątpliwie wywodzi się z idei pomocniczości, rozumianej jako 
szeroka kategoria filozoficzna, stanowiąca wyraz pewnej koncepcji czło-
wieka i społeczeństwa oraz reguł sprawowania władzy. Poszukuje ona 
odpowiedzi na pytania odnoszące się do pozycji, celów oraz roli władzy 
sprawowanej w ramach wszelkich możliwych struktur, np. w rodzinie, 
przedsiębiorstwie czy też w państwie. Odnosi się ona również do rela-
cji dobro, interes ogółu a autonomia jednostki i jej prawo do realizacji 
partykularnych interesów. W konsekwencji próbuje za pomocą różnych, 
proponowanych w jej ramach, metod zharmonizować potrzebę autono-
mii (w znaczeniu przestrzeni wolnej od ingerencji) z koniecznością wła-
dzy, w tym także władz politycznych. Chce wręcz doprowadzić do tego, 
by powyższe, jak może się wydawać sprzeczne z sobą, kategorie wza-
jemnie sobie służyły79. Z tego też względu dalsze rozważania nad istotą 
samorządności wymagają przeprowadzenia z perspektywy historycznej 
i filozoficznej analizy rozumienia kategorii „pomocniczość”. Dopiero 

79 Por. Ch. Millon -Delsol, Zasada pomocniczości, Warszawa 1995, s. 5–9.
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z uwzględnieniem tego pryzmatu możliwe będzie pełne ustalenie warto-
ści normatywnej interesujących nas subreguł samorządności terytorial-
nej, a następnie wyznaczenie konstytucyjnego zakresu władztwa samo-
rządu terytorialnego.

W tym zakresie w pierwszej kolejności wypada zwrócić uwagę, że 
choć dzisiejsze rozumienie idei władzy pomocniczej ukształtowało się 
w XIX w., to jej korzenie sięgają czasów starożytnych i średniowiecza. 
W literaturze przyjmuje się, że do tej koncepcji jako pierwszy odwołał się 
Arystoteles (w Politica), konstatując, że społeczeństwo składa się z wielu 
zawierających się w sobie grup (rodzina, miejscowość, państwo -miasto), 
a każda z nich posiada własne zadania, których przedmiot i zakres wyzna-
czają ich potrzeby80. W tym układzie swoistej zależności poszczególnych 
grup państwo -miasto to właściwy organ polityczny, instancja w pełni 
samowystarczalna, której cel działania nie ogranicza się tylko do zapew-
nienia bytowania swoim obywatelom, ma im bowiem zagwarantować 
dobrobyt. Ma stanowić środowisko, w którym tuszuje się nieudolność 
człowieka czy mniejszej wspólnoty przez rozszerzanie spektrum ich moż-
liwości. Doskonaląc w ten sposób zdolność człowieka czy wspólnoty do 
zaspokajania dalszych potrzeb, możliwe jest osiąganie coraz większego 
szczęścia (na wyższym poziomie). Jednocześnie Arystoteles wprowadził 
ważną dystynkcję terminów „rządzenie” i „zarządzanie” w odniesieniu 
do funkcji władzy politycznej. Mianowicie władza polityczna ma być po-
wołana do „rządzenia”, rozumianego jako założenie pewnej autonomii 
jednostki, jej prawa do samozarządu swymi sprawami. Tak wyznaczone 
granice wolności człowieka mają być uzupełniane, i to wyłącznie wtedy, 
gdy jest to niezbędne, w rezultacie działania podmiotu stojącego wyżej 
w hierarchii społeczno -politycznej. Gdyby władzy przypisano zadanie 
„zarządzania”, oznaczałoby to brak jakiejkolwiek inicjatywy po stronie 
jednostki i mniejszych wspólnot, a w konsekwencji kierowanie całym 
kompleksem spraw, od tych najbłahszych do najpoważniejszych, przez 
samo państwo. W tej sposób państwo stałoby się wyrazem despotii. 
W tym ujęciu przyjąć należy, że pożądanym przez Arystotelesa efektem 
wdrożenia jego filozofii ma być realizacja idei aktywnej jednostki, która 
sama definiuje i realizuje swoje cele, współtworząc społeczeństwo oby-
watelskie „rządzone” przez władzę polityczną w postulowanym przezeń 
rozumieniu81. Oczywiście, koncepcja przedsiębiorczego człowieka, za-
angażowanego w sprawy wspólnoty, z równoczesnym uwzględnieniem 
wyłącznie wspomagającej roli państwa w osiąganiu założonych przezeń 

80 Grupa podstawowa – rodzina zajmuje się zaspokajaniem potrzeb życia codzien-
nego (bytu), miejscowość zaś – szerzej rozumianych potrzeb, które nie dotyczą wyłącznie 
spraw dnia powszedniego.

81 Por. Ch. Millon -Delsol, Zasada…, s. 11–15.
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celów, pozostaje aktualna z punktu widzenia interesującego nas zagad-
nienia.

Podobnie według Tomasza z Akwinu, jednostka to podmiot zdolny 
do kierowania własnym losem i ponoszenia za podejmowane decyzje 
odpowiedzialności, jednakże nie na tyle wydolny, by samodzielnie, bez 
wsparcia władzy politycznej, uzyskać pełnię szczęścia. Nadrzędnym ce-
lem władzy politycznej w efekcie staje się zapewnienie, wzmocnienie bądź 
zachowanie doskonałości podmiotów powierzonych jej pieczy. Władza 
polityczna jest w konsekwencji postrzegana jako instancja pozbawiona 
własnych celów, zobowiązana do wykonywania funkcji gwarancyjnej 
w zakresie zapewniania odpowiednich warunków pozostałym szczeblom 
organizacji społeczeństwa. Konkludując, jeśli zachodzi taka potrzeba, po-
winna ona je korygować (gdy coś nie jest w porządku), uzupełniać (gdy 
czegoś brakuje) czy też udoskonalać (gdy coś można zrobić lepiej), w żad-
nym zaś razie zastępować.

W wiekach średnich interesująca nas kategoria rozwija się zatem 
i utwierdza pogląd o potrzebie budowy zorganizowanego społeczeństwa, 
składającego się z aktywnych, zróżnicowanych względem siebie grup 
i jednostek, wyposażonych w pewną autonomię, które pełnię szczęścia 
osiągnąć mogą wyłącznie wtedy, gdy dotyczyć ma ono całego społeczeń-
stwa. W ten sposób w filozofii Tomasza z Akwinu pojawia się nowa kate-
goria pojęciowa, a mianowicie idea dobra wspólnego. Wyłącznie dążenie 
do realizacji owego dobra uzasadniać ma ingerencję władzy politycznej 
w działania jednostki i jej wspólnot, przy czym owa interwencja ma 
odbywać się na zasadzie udzielenia im pomocy (przez uzupełnianie ich 
kompetencji) w przypadku braku samowystarczalności w zaspokajaniu 
potrzeb. W konsekwencji analizowana koncepcja zasadza się na poję-
ciu „ciało społeczne”, rozumianym jako pewna całość zmierzająca ku 
temu samemu celowi. Działania społeczeństwa rozumianego jako pew-
na całość w sposób ciągły uzupełnianie są przez aktywność jednostki. 
Każdy człowiek organizuje się na swój sposób, aby dążyć do realizacji 
swoich partykularnych interesów, te zaś zbiorczo składają się na poszcze-
gólne elementy celu całego społeczeństwa – dobra wspólnego. Rodzi się 
w ten sposób idea społeczeństwa pomocniczego, którego podstawą dzia-
łania jest zarówno wyznaczanie, jak i uzgadnianie, a następnie realizacja 
wspólnych celów jego członków82.

Do koncepcji władzy pomocniczej ponownie nawiązuje, z początkiem 
XVII w., niemiecki prawnik Althusius. Zgodnie z jego zapatrywaniami, 
budulcem społeczeństwa są kolejne, zawierane od najniższego szczebla 
struktury społecznej i państwowej (tzn. rodziny, przez korporację, mia-

82 Por. ibidem.
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sto, prowincję i suzerena), pakty polityczne. To one mają być gwarantem 
z jednej strony utrzymania autonomii, a z drugiej – ochrony i pomocy 
wyższych sfer. Poprzez zawarcie umowy każdy podmiot współtworzący 
ciało nadrzędne ma prawo do aktywnego uczestniczenia w sprawowa-
niu nowo utworzonej władzy. Jednocześnie władza ta jest wyposażona 
w uprawnienie do ingerowania w sprawy jednostki wyłącznie na za-
sadzie cząstkowej. Innymi słowy, odstępując część swojej wolności na 
rzecz nowo tworzonej instancji wyższej, jednostka czy wspólnota zacho-
wuje istotę swej władzy. Każdy szczebel organizacji społecznej posiada 
bowiem własne dobra, którymi niepodzielnie zarządza. W tej swoistej 
hierarchii pieczy miasta powierza się lokalną władzę publiczną w za-
kresie: trybunów sprawiedliwości, zarządu budynkami publicznymi czy 
archiwami obywatelskimi, poboru podatków municypalnych czy forty-
fikacji. Prowincja z kolei powołana jest do dbania o zbiorową pomyśl-
ność i bezpieczeństwo miast w zakresie zapewniania swobody handlu czy 
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Celem władzy najwyższej – 
przynależnej suzerenowi (monarsze) – ma być natomiast uzupełnianie 
działań instancji niższych tam, gdzie okazują się one niewydolne. W kon-
sekwencji jej kompetencje oscylują wokół uprawnień do regulowania, 
promowania, chronienia czy gwarantowania różnego rodzaju spraw ze 
sfery publicznej, osadzających się na kwestiach zapewnienia pokoju, bez-
pieczeństwa (policja) oraz dobrobytu (pieniędzy). Ma ona zatem gwaran-
tować zgodę i ochronę społeczeństwa w granicach wyznaczonych przez 
prawo. Dodać należy, że według analizowanej koncepcji, wspólnoty i ich 
poszczególne szczeble istnieją tak długo, jak długo posiadają własny kata-
log praw. Ich brak powodować ma bowiem zaprzeczenie istnienia wspól-
noty w sensie materialnym83.

Począwszy od XIX w. interesująca nas idea pomocniczości (uzupeł-
niania) osadza się na definiowaniu właściwych relacji pomiędzy poszcze-
gólnymi instancjami społecznymi a państwem. Punktem odniesienia dla 
prowadzonych rozważań staje się określenie roli państwa tak, aby nie 
nastąpił ani przerost jego kompetencji, ani ich niedostatek tam, gdzie 
wymagana jest jego obecność. Sedno tych dążeń stanowi osiągnięcie sta-
nu koherencji pomiędzy tym, co uniwersalne, a tym, co partykularne. 
I tak Alexis de Tocqueville postuluje redukcję państwa, by przywrócić 
życie „choremu” społeczeństwu przez wyznaczenie sfery autonomii jed-
nostki. Autor ten kontestuje stan, w którym gigantyczna administracja 
zarządza wszelkimi sprawami, w tym o charakterze błahym, ze znacz-
nej odległości, nie rozumiejąc często istoty partykularnych interesów 
jednostki, o których decyduje. Tocqueville wykazuje nieprzystawalność, 

83 Por. ibidem, s. 15–17.
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nieodpowiedniość tego stanu rzeczy do realizowanego celu, podkreśla-
jąc jednocześnie zdolność ciał społecznych do efektywnego zarządzania 
swymi sprawami. Georg W.F. Hegel z kolei w pracy Konstytucja Nie-
miec postuluje powołanie państwa i utwierdzenie jego kompetencji 
jako ośrodka decyzji politycznej. Wskazuje, że jest to niezbędne, gdy 
rozdrobniony na tysiąc suwerennych państewek kraj staje w obliczu po-
tężnych sąsiadów. Jednakże Hegel w budowie państwa proponuje pójść 
drogą środka, która prowadzić ma między anarchią a despotią. Postuluje 
mianowicie budowę państwa trzeciego typu, które godzi i harmonizuje 
przeciwieństwa, respektując wolne jednostki, zachęca je do wzbudzenia 
w sobie troski o dobro wspólne (interes ogółu). Dodaje, że w państwie 
posiadającym pewną strukturę może ono liczyć na aktywność współtwo-
rzących je grup i ograniczyć własne interwencje do tych, które uznać na-
leży za konieczne (niezbędne), czyli do realizacji celów niemożliwych do 
osiągnięcia z poziomu działań jednostki, lecz wyłącznie państwa. Obaj 
przywołani autorzy szukali efektywnego sposobu organizacji państwa, 
która odpowiednio zrównoważyłaby interes indywidualny i ogólny, za-
kładając jednocześnie aktywność jednostki i samoorganizację społeczeń-
stwa w państwo84.

Tak skonstruowana idea uzupełniającego działania państwa jest 
rozwijana przez cały XIX w. Na uwagę zasługują rozważania Pierre’a-
 -Josepha Proudhona. Według jego filozofii, społeczeństwo z natury rzeczy 
pożąda wolności, kwestionując władzę, choć równocześnie jej potrzebu-
je. Jednocześnie niczym nie limitowana wolność rodzi anarchię, a nie-
ograniczona władza – ucisk i nieszczęście. Rozwiązaniem tego konfliktu 
ma być, według Proudhona, umowa, której stronami będą samozorgani-
zowane, w pewnym zakresie samowystarczalne grupy: ojcowie rodzin, 
gminy, kantony lub państwa. Przedmiotem jej regulacji zaś ma być wy-
znaczenie zakresów kompetencji poszczególnych grup współtworzących 
państwo oraz ustalenie, co leży w interesie wspólnego bezpieczeństwa 
i pomyślności, a zatem w jakich treściach wyraża się interes ogółu. Tak 
rozumiany interes wspólny wyznacza dziedziny, w których dopuszczalna 
jest ingerencja państwa w działania niższych instancji samoorganizacji 
społeczeństwa. W konsekwencji fundamentalnymi rozstrzygnięciami 
analizowanej umowy staje się gwarancja swobód obywateli i form ich 
samoorganizacji z równoczesnym założeniem, że warunkiem ingerencji 
państwa jest niezdolność jednostki do realizacji założonych celów. W ten 
sposób przywołany autor wskazuje, że tylko organizacja federalna pogo-
dzi obywatela i władzę85.

84 Ibidem.
85 Ibidem, s. 20–25.
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Niewątpliwie, czerpiąc inspirację m.in. z przywołanych wyżej poglą-
dów prekursorów rozumiana jako reguła ustrojowa państwa idea pomoc-
niczości przeżywa renesans w XIX w., stając się jednym z filarów spo-
łecznego nauczania Kościoła katolickiego86. Na wstępie rozważań o roli 
katolickiej nauki społecznej dla ugruntowania rozumienia analizowanej 
reguły zwrócić należy uwagę, że źródłem zasad niezbędnych dla właści-
wego funkcjonowania społeczeństwa w tej nauce stał się personalizm 
społeczny, osadzający się na zasadzie przyrodzonej godności osoby ludz-
kiej87. Na tym gruncie odwołanie się do idei pomocniczości pozwoliło 
Kościołowi stanąć w obronie interesów najsłabszych grup bez potrzeby 
formalnego angażowania się w obronę jakiejś struktury politycznej czy 
ustroju politycznego. Ta kategoria wywodzi się bowiem z tomistycznej 
idei dobra wspólnego, będącego wyrazem godności wszystkich, wyma-
gającej przyznania jednostce zdolności do spełniania się o własnych 
siłach. Tak rozumiane dobro powierzone jest pieczy państwa, którego 
celem działania staje się nie zapewnienie wszystkim prefabrykowanego 
szczęścia, ale stworzenie zarówno jednostkom, jak i tworzonym przez nie 
grupom społecznym uwarunkowań do osiągania w łatwiejszy i pełniej-
szy sposób właściwej im doskonałości. Idei pomocniczości przypisuje się 
tym samym znaczenie zarówno negatywne, jak i pozytywne. Godność 
człowieka można w pełni ugruntować, gdy z jednej strony zapewni mu 
się wolność, a co za tym idzie państwo powstrzyma się od ingerencji, 
a z drugiej strony usankcjonuje się prawo do ingerencji państwa, gdy jest 
ona konieczna do osiągnięcia założonych celów. Wolność bowiem nie 
zawsze wystarcza do zapewnienia pełnej godności jednostki. Formułując 
postulat ingerencji w sprawy jednostki wyłącznie wtedy, gdy okazuje się 
ona niewydolna do zabezpieczenia swych słusznych potrzeb (służących 
realizacji jej godności), podkreślano, że pomoc państwa będzie prowadzi-
ła nie do pochłaniania praw obywatelskich, lecz wręcz przeciwnie – do 
ich obrony oraz udzielenia koniecznej i słusznej opieki jednostce88. 

Rozwijając założenia analizowanej idei, podkreślano, że nienaru-
szalny i niezmienny pozostaje filar tej filozofii społecznej, głoszący, że 
tego, co jednostka może zdziałać własnymi siłami, nie wolno jej odbie-
rać i przekazywać uprawień w tym zakresie na rzecz społeczeństwa czy 

86 Ibidem, s. 27–29. 
87 W efekcie społeczeństwo istnieje dla jednostki i dzięki niej. Człowiek stanowi 

ostateczny i podstawowy podmiot społeczności. Z uznania za wartość fundamentalną 
kategorii „godność osoby ludzkiej” wynikać ma też roszczenie budowy społeczeństwa na 
podstawie takich zasad, jak: dobro wspólne, pomocniczość, solidarność i sprawiedliwość. 
Tak S. Wójcik, Samorząd i państwo. Przyszłość i odpowiedzialność, Lublin 2013, s. 46–47; 
por. F.J. Mazurek, Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin 2001. 

88 Leon XIII, Rerum novarum z 15.05.1891 r.
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państwa. Ponadto, podkreślono, że szkodliwe społecznie i zakłócające 
ustrój jest działanie, polegające na odbieraniu przez większą społeczność 
„wyższego rzędu” mniejszym („niższym”) społecznościom tych zadań, 
które te zdolne są same w pełni wykonać. Dodawano równocześnie, że 
każda społeczna interwencja powinna mieć charakter pomocniczy w tym 
znaczeniu, że nie powinna wchłaniać czy niszczyć inicjatywy po stronie 
mniejszych członków organizmu społecznego89. 

W konsekwencji w społecznym nauczaniu Kościoła katolickiego 
punkt ciężkości interesującej nas zasady pomocniczości postawiono na 
zagadnieniu wyznaczenia właściwych granic pomiędzy nakazem ingeren-
cji a zakazem ingerencji społeczności „wyższego rzędu” w wewnętrzne 
sprawy społeczności „niższego rzędu”. W tej materii postulowano, po 
pierwsze, by prawo do ingerencji nie oznaczało pozbawienia społeczności 
„niższego rzędu” przypisania jej zadań, które może sama skutecznie wy-
konywać, a po drugie, by konkretyzowało się ono we wspieraniu mniej-
szych społeczności przy realizowaniu powierzonych im kompetencji. 
Niemniej taka ingerencja możliwa jest wyłącznie w warunkach wyraźnej 
konieczności, a ponadto polegać ma nie na zastępowaniu mniejszych 
społeczności w działaniu, lecz na pomocy oraz koordynowaniu czynno-
ści realizowanych przez różne grupy w interesie dobra wspólnego90.

Analizowana reguła pomocniczości w społecznej nauce Kościoła 
katolickiego odnosi się przede wszystkim do państwa. Wymaga wyzna-
czenia sfery autonomii jednostki i jej form samoorganizowania się. Tak 
określony cel interesującej nas reguły służyć ma obywatelom i tworzo-
nym przezeń organizacjom społecznym. Subsydiarność wymaga zatem 
realizacji postulatu podziału kompetencji, władzy i środków material-
nych pomiędzy państwo a zorganizowane w różnych formach organiza-
cyjnoprawnych społeczeństwo. W efekcie oczekuje ona zapewnienia jed-
nostce i instytucjom, w których się ono samoorganizuje, w oznaczonym 
przez prawo zakresie prawa do samodzielnego, niezależnego od państwa 
działania. Omawiana reguła w konsekwencji realizuje się przez decentra-
lizację władzy w niektórych sferach stosunków społeczno -gospodarczo-
 -administracyjnych, a także w oparciu ustroju państwa na dualizmie ad-
ministracyjnym i ograniczonej autonomii władzy91. 

89 Pius XI, Quadragesimo anno z 15.05.1931 r.; Jan Paweł II, Centesimus annus 
z 1.05.1991 r.

90 Ibidem.
91 Por. S. Wójcik, Samorząd i państwo…, s. 47–53; S. Wójcicki, Dynamika i bariery 

w rozwoju społeczności lokalnych i samorządu terytorialnego w Polsce, „Przegląd Polito-
logiczny” 2002, nr 1, s. 114–115; J. Majka, Chrześcijańska myśl społeczna. Filozofia 
społeczna, Warszawa 1982, s. 165.



128 Rozdział drugi

Z przytoczonych poglądów, składających się na społeczną naukę Ko-
ścioła katolickiego w zakresie ujęcia zasad organizowania społeczeństwa 
oraz relacji państwo – jednostka i jej formy samoorganizowania się w du-
chu pomocniczości, wynika jednoznacznie, że bezpośrednio powiązane 
z analizowaną wartością są dwie kolejne, a mianowicie decentralizacja 
władzy oraz samodzielność. Urzeczywistnienie idei pomocniczości nie 
jest możliwe bez uznania prawa jednostki i struktur zbiorowych, w któ-
rych ona funkcjonuje, do samodzielności oraz decentralizacji procesu 
decyzyjnego (sprawowania władzy). Nie inaczej jest zarówno w tradycji 
ustrojowej polskiej samorządności terytorialnej, jak i w obecnie obo-
wiązującej Konstytucji RP z 1997 r. Samorządność terytorialna zaczyna 
się od, wyraża w i kończy na owych trzech kategoriach: samodzielności 
oraz pomocniczości i decentralizacji jednostek samorządu terytorialnego 
i tworzonych przez nie wspólnot lokalnych czy regionalnych.

3.3.  Treść normatywna kategorii: 
„samodzielność”, „pomocniczość” i „decentralizacja”92

3.3.1. Samodzielność

Już w literaturze okresu międzywojennego eksponowano samodziel-
ność jednostki samorządu terytorialnego jako jej cechę podstawową, 
jak również podmiotowość społeczności lokalnych zorganizowanych 
w związki publicznoprawne (Tadeusz Bigo)93. Współcześnie samodziel-
ność94 jednostek samorządu terytorialnego jest traktowana jako przejaw 
naturalnego prawa społeczności terytorialnych do samorealizacji potrzeb 
publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym. W konsekwencji 

92 Por. A. Chorążewska, Zasada samorządności terytorialnej na gruncie Konstytucji 
RP z 1997 r., w: Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., red. Z. Witkowski, 
A. Bień -Kacała…, s. 255–273.

93 Por. J. Jagoda, Sądowa ochrona samodzielności jednostek…, s. 41–42; D. Dąbek, 
J. Zimmermann, Decentralizacja poprzez samorząd terytorialny w ustawodawstwie 
i orzecznictwie pokonstytucyjnym, w: Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe i praktyka, 
red. P. Sarnecki, Warszawa 2005, s. 7–42.

94 Zob. szerzej na ten temat: J. Jagoda, Sądowa ochrona samodzielności jednostek…; 
por. E. Bojanowski, Samodzielność jako cecha ustrojowa samorządu terytorialnego,  
w: Samorząd terytorialny w Polsce i Europie. Doświadczenia i dylematy dalszego rozwoju, 
red. J. Sługocki, Bydgoszcz 2009, s. 13–20.
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samodzielność utożsamiano z samorządnością w zaspokajaniu zbioro-
wych potrzeb wspólnoty, którego granice wyznaczać mają przepisy prawa 
i po części zasady współżycia społecznego95. W praktyce rzecz sprowadza 
się do prawnego zagwarantowania możliwości decydowania o swoich 
sprawach96. W efekcie interesującej nas samodzielności nie można trak-
tować w kategoriach pojęcia o charakterze bezwzględnym czy nieograni-
czonym. Realizacja wypływającego z niej prawa podmiotowego wspól-
noty samorządowej i jej organów wyraża się bowiem w wykonywaniu 
– na zasadach, formach i w zakresie określonym prawem – władztwa 
administracyjnego w celu realizacji zadań danej upodmiotowionej jed-
nostki samorządu terytorialnego97. Sama samodzielność jednostki samo-
rządu terytorialnego służyć zaś ma celom praktycznym, konkretyzującym 
się w realizacji zadań publicznych o znaczeniu lokalnym. Te ostatnie po-
winny być wykonywane w taki sposób, aby w tym procesie następowało 
odpowiednie wyważanie potencjalnie kolidujących z sobą kategorii, skła-
dających się na treść interesu państwowego, społecznego, publicznego, 
lokalnego i indywidualnego. W takim ujęciu omawiana samodzielność 
służyć ma bezpośrednio realizacji zadań jednostki samorządu terytorial-
nego leżących w jej interesie98.

Niemniej w piśmiennictwie podkreśla się, że istota analizowanej ka-
tegorii przejawia się w wyposażeniu wspólnoty samorządowej we własne 

95 A. Agopszowicz, Zarys prawa samorządu terytorialnego, Katowice 1991, s. 12.
96 Na temat atrybutu samodzielności jednostki samorządu terytorialnego wypowia-

dało się wielu kompetentnych badaczy. Aby zilustrować przebieg dyskusji prowadzonej 
na ten temat w literaturze, zwrócić należy uwagę przynajmniej na niektóre wypowiedzi. 
I tak w piśmiennictwie podnoszono m.in.: „samorząd z istoty rzeczy ma (musi mieć) 
sferę działania samodzielnego szerszą lub węższą, bardzo rozległą lub bardzo wąsko za-
kreśloną, ale w świetle prawa oczywistą sferę, w ramach której władzom zwierzchnim 
przysługują wyłącznie (i to nie zawsze) środki nadzoru weryfikacyjnego, a samorządowi 
– instrumenty prawne ochrony tej samodzielności”. M. Kulesza, Samorządowy model 
ustroju terenowego, w: Model władzy lokalnej w systemie reformy gospodarczej, red. M. Ku-
lesza, Warszawa 1982, s. 58. Podkreślano też: „samodzielność gminy w zakresie realiza-
cji zadań to samodzielność określania swoich interesów faktycznych wraz z możliwością 
skutecznego egzekwowania interesów prawnych”. I. Skrzydło -Niżnik, Z problematyki 
prawnej ochrony interesów gminy w Polsce, „Samorząd Terytorialny” 1993, nr 1–2. Ponad-
to zob. także: A. Pawlyta, Samodzielność – pojęcie i granice, w: Samorząd terytorialny 
w Polsce i w Europie. Doświadczenia i dylematy dalszego rozwoju, red. J. Sługocki…; 
A. Kisielewicz, Samodzielność gminy w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjne-
go, Warszawa 2002. 

97 Por. P. Dobosz, Prawne płaszczyzny przejawiania się granic samodzielności jedno-
stek samorządu terytorialnego, w: Prawne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialne-
go, T. 1: Prawo samorządowe i administracyjne, red. S. Dolata, Opole 2000, s. 180.

98 Zob. szerzej na ten temat I. Skrzydło -Niżnik, Z problematyki prawnej ochrony 
interesów gminy…
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prawa podmiotowe, które wykonywane są przez jej organy na zasadach 
prawem określonej (z natury rzeczy zatem ograniczonej, ale jednak) sa-
modzielności. Ta cecha niewątpliwie istotnie wyróżnia zasady sprawowa-
nia władztwa samorządu terytorialnego od realizowanych przez pozosta-
łe podmioty władzy publicznej. Jak podkreśla się w nauce prawa, żaden 
inny organ administracji publicznej państwowej, rządowej nie dysponuje 
takimi atrybutami. „Żaden organ administracji państwowej nie ma wła-
snych praw podmiotowych, nie korzysta z przyznanej niejako a priori 
samodzielności (zwłaszcza chronionej w drodze sądowej), nie posiada 
osobowości prawnej”99.

Niestety, ani polska ustawa zasadnicza100, ani stosowne ustawodaw-
stwo ustrojowe101 nie definiują samodzielności. Niemniej ich regulacja 
pozwala na ustalenie desygnatów jej treści. Przyznają one bowiem jed-
nostkom samorządu terytorialnego prawną gwarancję możliwości decy-
dowania o swoich sprawach w imieniu własnym i na własną odpowie-
dzialność, z równoczesnym wyposażeniem ich w osobowość prawną, 
wraz z uprawnieniem do dysponowania prawem własności oraz inny-
mi prawami majątkowymi. W konsekwencji poszczególne szczeble sa-
morządu terytorialnego posiadają możliwość samodzielnego działania 
w sferze prawa cywilnego oraz uczestniczenia w obrocie gospodarczym 
wespół z innymi podmiotami102, łącznie z prawem wystąpienia na drogę 

 99 A. Błaś, Problem samodzielności działania organów administracji publicznej i sa-
modzielności jednostek samorządu terytorialnego, w: Problemy prawne w działalności samo-
rządu terytorialnego, red. S. Dolata, Opole 2002, s. 101.

100 Artykuł 16.2 Konstytucji: „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”.

Artykuł 165 Konstytucji: „1. Jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość 
prawną. Przysługują im prawo własności i inne prawa majątkowe. 2. Samodzielność jed-
nostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej”.

101 Artykuł 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2001, 
nr 142, poz. 1591 z późn. zm.): „1. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu włas- 
nym i na własną odpowiedzialność. 2. Gmina posiada osobowość prawną. 3. Samodziel-
ność gminy podlega ochronie sądowej”.

Artykuł 2 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2001, 
nr 142, poz. 1592 z późn. zm.): „1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania pu-
bliczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. 2. Powiat ma osobowość 
prawną. 3. Samodzielność powiatu podlega ochronie sądowej”.

Artykuł 6 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 2001, 
nr 142, poz. 1590 z późn. zm.): „1. Samorząd województwa wykonuje określone ustawa-
mi zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. 2. Wojewódz-
two ma osobowość prawną. 3. Samodzielność województwa podlega ochronie sądowej”.

102 Zob. uchwała TK z dnia 27.09.1994 r., W 10/93, OTK 1994, nr 2, poz. 46; wyrok 
NSA z dnia 4.02.1999 r., II SA/Wr 1302/97, OSS 2000, nr 3, poz. 77.



131Pozycja ustrojowa samorządu terytorialnego w Konstytucji RP z 1997 roku

sądową (z uwagi na przyznaną zdolność sądową) w celu ochrony swoich 
interesów (art. 165 ust. 1). Ponadto, ustrojodawca udzielił jednostkom 
samorządu terytorialnego rękojmi w zakresie sądowej ochrony ich samo-
dzielności (art. 165 ust. 2). Konkludując, samodzielność tych jednostek 
może być rozpatrywana w kategoriach praw podmiotowych, przysługu-
jących im zarówno w sferze prawa prywatnego (cywilnego – dominium), 
jak i publicznego (administracyjnego – imperium). W pierwszej z wymie-
nionych sfer samodzielność ta może być rozumiana jako ogół uprawnień, 
w ramach których jednostki samorządu terytorialnego mogą podejmo-
wać działania zmierzające do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspól-
noty samorządowej. Natomiast w tej drugiej sferze owa samodzielność 
stanowi ogół kompetencji, określających wzajemne relacje między tymi 
jednostkami a państwem. To z kolei skutkuje możliwością poszukiwania 
ochrony tej samodzielności niezależnie od obowiązujących w tym zakre-
sie regulacji prawnych103.

Zaakcentować należy, że jednostka samorządu terytorialnego jest 
podmiotem samodzielnym w granicach wyznaczonych przez Konstytucję 
i ustawy. W praktyce – wobec braku wyznaczenia minimum zadaniowego 
czy kompetencyjnego samodzielności jednostki samorządu terytorialne-
go – każdorazowo to ustawodawca wyznacza jej zakres przedmiotowy, 
w którym może się ona przejawiać104. To prawo przesądza przedmiot, 
a także zakres, formy i środki, w jakich urzeczywistnia się samodzielność 
jednostki samorządu terytorialnego. Ze swej natury analizowana samo-
dzielność posiada zatem charakter „względny” czy też „zamknięty”105. 
W tak wyznaczonych ramach jednostka samorządu terytorialnego posia-
da prawo wydawania przepisów miejscowych oraz władztwo finansowe, 
osobowe (w znaczeniu samodzielnej polityki personalnej), organizacyj-
ne i planistyczne. Jej samodzielność powiązana jest również z odpowie-
dzialnością własną za niezależnie wykonywane zadania. Dodać należy, 
że wszelkie zadania z zakresu administracji publicznej jednostka samo-
rządu terytorialnego wykonuje na podstawie przypisania jej w tej materii 
w ustawie – ściśle zdefiniowanych – kompetencji. Z samej swej istoty 
samorząd terytorialny jest zatem silnie powiązany z państwem – jego 
władzą centralną i terenową, która przez swoje organy ma możliwość 
wpływania na jego działalność. Ów wpływ to nadzór nad samorządem 
terytorialnym. Ma on jednak ściśle zakreślone granice prawa ingeren-
cji administracji rządowej w obszar działania organów samorządowych. 

103 Zob. szerzej na ten temat J. Jagoda, Sądowa ochrona samodzielności jednostek…
104 A. Pawlyta, Samodzielność – pojęcie i granice…, s. 95, 99–100.
105 Na „względny” charakter samorządności wskazuje J. Jagoda, Sądowa ochrona 

samodzielności jednostek…, s. 47, na jej charakter „zamknięty” zaś – np. A. Błaś, Pro-
blem samodzielności działania organów administracji publicznej… 
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W ten sposób m.in. gwarantuje się samorządność jednostek samorządu 
terytorialnego (ich samodzielność w zarządzaniu swoimi sprawami)106.

W praktyce o tym, jaki zakres działań – na zasadzie samodzielnoś- 
ci – powinien być objęty imperium samorządu terytorialnego (poszcze-
gólnych jego szczebli), decydują zatem dwie dalsze subreguły maksymy 
samorządności terytorialnej: decentralizacja władzy publicznej oraz sub-
sydiarności. Samodzielność samorządu terytorialnego oznacza więc jego 
niezależność w sferze sprawowania władzy wykonawczej oraz prawodaw-
czej w granicach dokonanej w ustawie decentralizacji władzy publicz-
nej, w duchu idei wyłącznie subsydiarnego działania władzy centralnej. 
Właściwy kierunek interpretacji zasady decentralizacji wyznacza właśnie 
ogólniejsza reguła pomocniczości, która wyrosła z potrzeby uspołecznie-
nia procesu sprawowania władzy i przypisania władzy wyższego rzędu 
charakteru podmiotu uzupełniającego działania niższych szczebli orga-
nów aparatu państwowego w przypadku ich niewydolności, niezdolności 
do osiągnięcia założonych celów.

3.3.2. Pomocniczość i decentralizacja

Podstawy prawne usankcjonowania subreguł „pomocniczość” i „de-
centralizacja władzy publicznej” odnajdujemy w Konstytucji RP107, 
a ponadto w obowiązującej w polskim porządku prawnym Europejskiej 
Karcie Samorządu Lokalnego. I tak w preambule do naszej ustawy zasad-
niczej czytamy, że dokument ten statuuje prawa podstawowe dla pań-
stwa, oparte m.in. na „zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnie-
nia obywateli i ich wspólnot”. Najogólniej rzecz ujmując, przez regułę 
pomocniczości rozumie się takie wykonywanie władzy, w którym pierw-
szeństwo należy do wspólnot podstawowych. Jeżeli jednostka, rodzina 
lub gmina mogą zaspokajać swoje potrzeby i wywiązywać się ze swoich 
ról społecznych, to wspólnoty wyższego szczebla – a zwłaszcza władza 

106 Por. I. Lipowicz, Samodzielność samorządu terytorialnego w świetle konstytucji, 
„Przegląd Sejmowy” 2007, nr 4(81), s. 175–193.

107 Na temat interpretacji subreguł pomocniczość i decentralizacja zob.: M. Piecho -
wiak, Komentarz do Preambuły do Konstytucji RP z 1997, w: Konstytucja RP, T. 1: Ko-
mentarz do art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016, s. 147–150; A. Sko -
czylas, W. Piątek, Komentarz do art. 15 i art. 16 Konstytucji RP z 1997, w: Konstytucja 
RP. T. 1: Komentarz do art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek…, s. 397–424; P. Sarnecki, 
Komentarz do art. 15 i art. 16 Konstytucji RP z 1997, w: Konstytucja RP, T. 1: Komentarz 
art. 1–29, red. L. Garlicki, M. Zubik, wyd. 2. uzupełnione, Warszawa 2016, s. 464–479.
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centralna – nie powinny zastępować ich w działaniu108. Jak już zasygna-
lizowano, źródeł tej wartości i sposobu jej rozumienia doszukiwać się 
można m.in. w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego. Zgodnie ze 
wspomnianą nauką, społeczność „wyższego rzędu” nie powinna bowiem 
ingerować w wewnętrzne sprawy społeczności „niższego rzędu”, pozba-
wiając ją w ten sposób kompetencji. Społeczność „wyższego rzędu” 
winna wspierać tę drugą jedynie w razie konieczności oraz pomagać jej 
w koordynacji działań z działaniami innych grup społecznych dla dobra 
wspólnego109. Legalnej definicji podniesionej w ten sposób do rangi war-
tości konstytucyjnej zasady subsydiarności poszukiwać zaś powinniśmy 
w przywołanej Karcie. Stanowi ona m.in., że obowiązek wykonywania 
zadań publicznych powinien przede wszystkim spoczywać na organach 
i władzach najbliższych obywatelom. Przekazywanie zadań innym orga-
nom musi odpowiadać zasięgowi i naturze tych zadań oraz wymogom 
efektywności i oszczędności (art. 4.3)110.

Analizowana wartość konstytucyjna doczekała się też pogłębionej 
wykładni w judykaturze Trybunału Konstytucyjnego, który wskazał, że 
w myśl tej reguły, „władza publiczna nie powinna ingerować w wewnętrz-
ne sprawy małych społeczności, narzucając im niekorzystne rozwiązania 
czy pozbawiając je samodzielności i samorządności. Władza publiczna 
powinna wspierać społeczności niższego rzędu i pomagać w koordyna-
cji ich działań dla dobra wspólnego”111. W innym orzeczeniu czytamy, 
że podejmowanie działań na szczeblu ponadlokalnym powinno wystę-
pować tylko wtedy, gdy „rozwiązanie takie okaże się lepsze i bardziej 
skuteczne aniżeli działania organów wspólnot szczebla podstawowego”, 
względnie jeżeli „rozwiązanie problemów przez organy szczebla podsta-
wowego nie jest możliwe”112. 

Treść tak rozumianej reguły subsydiarności uzupełnia, wyrażona 
w art. 15 ust. 1 Konstytucji RP113, kolejna subreguła samorządności – 

108 Por. Ch. Millon -Delsol, Idea subsydiarności – założenia, geneza oraz problemy 
współczesne, w: Subsydiarność, red. D. Milczarek, Warszawa 1996, s. 41–42, 50.

109 Zob. zwłaszcza Pius XI, Quadragesimo anno oraz Jan Paweł II, Centesimus 
annus.

110 Zasada subsydiarności przywoływana jest także w Europejskiej Karcie Samorządu 
Regionalnego. Według jej art. 6.2, „przy wykonywaniu swoich kompetencji władze re-
gionalne winny, z poszanowaniem prawa, kierować się interesami mieszkańców, a także 
zasadą subsydiarności oraz brać pod uwagę rozsądne wymogi narodowej i europejskiej 
solidarności”. Regiony powinny także stosować zasadę subsydiarności w swoich stosun-
kach z władzami lokalnymi (art. 7.2).

111 Tak wyrok TK z dnia 20.04.2005 r., K 42/02, OTK 2005, nr 4A, poz. 38.
112 Tak wyrok TK z dnia 18.02.2003 r., K 24/02, OTK 2003, nr 2A, poz. 11.
113 Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy pub- 

licznej.
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subreguła decentralizacji władzy publicznej. Tworzy ona podstawę do 
zdefiniowania zadań publicznych, a następnie dokonania w układzie 
pionowym podziału ich wykonywania pomiędzy państwo a samorząd 
terytorialny. W odniesieniu do tego zagadnienia w piśmiennictwie wska-
zuje się, że decentralizacja zakłada organizację administracji publicznej, 
charakteryzującą się funkcjonowaniem w jej obrębie podmiotów nieza-
leżnych w ściśle oznaczonym zakresie od centralnego ośrodka władzy. 
W konsekwencji podkreśla się trzy jej cechy: a) przekazanie zadań pu-
blicznych do realizacji na szczeblu lokalnym; b) korzystanie przez orga-
ny lokalne z majątku oraz uprawnień gwarantujących ich samodzielność 
oraz możliwość decydowania o sprawach publicznych; c) posiadanie od-
powiednich funduszy dla realizacji własnej polityki114. W praktyce de-
centralizacja władzy publicznej oznacza wdrożenie procesu, polegającego 
na poszerzaniu uprawnień organów władzy publicznej niższego szczebla 
w drodze przekazywania im zadań do realizacji wraz z niezbędnymi środ-
kami115. 

Trybunał Konstytucyjny podkreślał, że interesująca nas decentraliza-
cja nie jest jednorazowym przedsięwzięciem organizacyjnym, lecz trwa-

114 Por. N. Gajl, Finanse i gospodarka lokalna na świecie, Warszawa 1993, s. 12; 
E. Kornberger -Sokołowska, Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność fi-
nansowa jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2001, s. 11; zob. też E. Chojna-
 -Duch, Teoretyczne i legislacyjne problemy decentralizacji finansowej samorządu terytorial-
nego, w: Samorząd terytorialny. Zagadnienia prawne i administracyjne, red. A. Piekara, 
Z. Niewiadomski, Warszawa 1998, s. 331–245.

115 Konsekwencje usankcjonowania w ustawie zasadniczej analizowanych subre-
guł samorządności terytorialnej J. Ciapała kwalifikuje jako odstąpienie od omnipoten-
cji władzy państwowej przez przyznanie prymatu uprawnieniom zrzeszeń i wspólnot 
samorządowych. Istota wymiaru normatywnego reguły pomocniczości sprowadzać się 
ma w szczególności do uznania istnienia nakazu optymalizacji realizacji jej celów i za-
łożeń w możliwie największym stopniu. Owe założenie konkretyzować się ma z kolei 
w czterech podstawowych wytycznych: 1) nakaz zdecentralizowania organizacji państwa 
i przekazania społecznościom lokalnym i regionalnym istotnych atrybutów władzy pań-
stwowej z uzasadnieniem, że to działanie stanowi wyraz uczynienia zadość obowiązkom 
państwa w zakresie konstytucyjnych praw tych społeczności; 2) uznanie prymatu zadań 
i kompetencji samorządu nad państwem w załatwianiu spraw obywateli i podstawowych 
grup społecznych; 3) oparcie relacji państwo – samorząd na regułach prawnych zapewnia-
jących samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w wykonywaniu administracji 
publicznej na szczeblu lokalnym i regionalnym przez usankcjonowanie reguły sądowej 
ochrony tak wyznaczonej ich samodzielności; 4) przyjęcie założenia, że sprawy ludzkie 
o znaczeniu podstawowym powinny być zarządzane przez władzę publiczną zlokalizo-
waną jak najbliżej rozstrzyganego zagadnienia, łącznie z zagwarantowaniem możliwości 
dobrowolnego zrzeszania się ludzi w celu wyręczania administracji publicznej w wyko-
nywaniu tego rodzaju zadań. Zob. J. Ciapała, Samorząd terytorialny w Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej, w: Prawo samorządu terytorialnego, red. Z. Ofiarski, M. Mokrzyc, 
Szczecin 1999, s. 11–12.
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łą cechą kultury politycznej państwa opartej na stosownych rozwiąza-
niach ustawowych, zgodnych z konstytucyjnymi zasadami ustroju RP. 
To założenie ustrojodawcy powinno być w konsekwencji wykładane 
z uwzględnieniem kontekstu interpretacyjnego, wynikającego z rozumie-
nia całokształtu zasad i wartości konstytucyjnych składających się na 
ustrój państwa. W szczególności powyższe uwarunkowania powinny być 
uwzględniane przy wyznaczaniu granic decentralizacji.

Po pierwsze, powinny one być wyznaczane przez zasadę jednolitości 
Rzeczypospolitej (art. 3 Konstytucji), czyli pod warunkiem zachowania 
właściwych relacji między zakresem zadań i uprawnień poszczególnych 
ogniw w strukturze władzy. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie w swo-
im orzecznictwie wskazywał na szczególne znaczenie samorządu tery-
torialnego w demokratycznym ustroju państwa. Zwracał jednocześnie 
uwagę, że prawa mieszkańców jednostek zasadniczego podziału teryto-
rialnego do tworzenia wspólnoty samorządowej i uczestniczenia w spra-
wowaniu władzy publicznej nie są absolutne. Samorząd nie istnieje bo-
wiem sam dla siebie. Z jednej strony ma on bowiem służyć pełniejszej 
realizacji praw jednostek, a z drugiej jako istotna część władzy publicznej 
podlega ograniczeniom wynikającym z zasady jednolitości Rzeczypospo-
litej (art. 3 Konstytucji); ograniczenia te w szczególności znajdują wyraz 
w podległości prawa miejscowego ustawie (art. 87 ust. 2)116. Mówiąc ina-
czej, z regułą decentralizacji nie pozostają w sprzeczności takie rozwią-
zania ustrojowe, które polegają na wyłączeniu pewnych spraw z kom-
petencji organów lokalnych i przekazaniu ich innym organom władzy. 
Wyłączenie to powinno wszak zostać dokonane „w zakresie określonym 
prawem”, czyli w zgodzie z Konstytucją, „w drodze ustawy, przy posza-
nowaniu wymagań racjonalności”117.

Po drugie, granice decentralizacji winien też zakreślać art. 1 ustawy 
zasadniczej, mówiący, że „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym 
wszystkich obywateli”. Zdaniem TK, „oznacza to konieczność utrzyma-
nia równowagi między potrzebami i interesami o charakterze lokalnym, 
znajdującymi wyraz w kompetencjach przyznanych społecznościom 
lokalnym, a potrzebami i interesami o charakterze ponadlokalnym. 
[…] Granice decentralizacji wynikają także z obywatelskiego prawa do 
dobrej administracji”118.

I po trzecie, Konstytucja w art. 15 ust. 2 nie wyklucza koncentracji 
przekazanych samorządowi uprawnień na tym szczeblu zasadniczego po-
działu terytorialnego państwa, na którym zostanie zapewniona „zdolność 

116 Tak wyrok TK z dnia 18.02.2003 r., K 24/02, OTK 2003, nr 2A, poz. 11. 
117 Ibidem.
118 Ibidem.
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wykonywania zadań publicznych”. Ta właśnie zdolność stanowi istotną 
wartość konstytucyjną, bez której decentralizacja władzy publicznej traci 
swoje znaczenie jako zasadnicza podstawa ustroju demokratycznego i za-
czyna temu ustrojowi zagrażać119.

Z uwzględnieniem wymienionych ustrojowych założeń ramowych, 
reglamentowanych przez normy -zasady o deskryptywnym i postulatyw-
nym charakterze, w rozdziale VII Konstytucji RP zatytułowanym Samo-
rząd terytorialny, za pomocą norm o bardziej szczegółowym charakterze, 
w swym ujęciu zbliżonych do reglamentacji właściwej dla norm -reguł, 
ustrojodawca zdeterminował konstytucyjne zasady organizacji samo-
rządu terytorialnego120. W odwołaniu do tych przepisów możliwe staje 
się wyznaczenie konstytucyjnego modelu władztwa samorządu teryto-
rialnego, którego treść w istotny sposób ogranicza swobodę reglamenta-
cyjną ustawodawcy zwykłego121. Analiza odnośnych norm przywołanego 
rozdziału ustawy zasadniczej zobowiązuje prawodawcę do wyposażenia 
w ustawie lokalnych i regionalnych wspólnot w prawo do kierowania 
i zarządzania częścią spraw publicznych. Jednocześnie zakres, przed-
miot i katalog realizujących je zadań publicznych wraz ze stosownymi 
kompetencjami nie jest dowolny. Przepisami konstytucyjnymi ustrojo-
dawca przesądził materię, sposób i obligatoryjne warunki prawne spra-
wowania przynależnego samorządowi terytorialnemu imperium władzy 
publicznej122. W tak wyznaczonym polu badawczym ustrojodawca roz-
strzygnął bowiem, że po pierwsze, do gestii samorządu terytorialnego 
należy wykonywanie zadań publicznych niezastrzeżonych przez Konsty-
tucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych (art. 163). Po 
drugie, przesądził powinność utworzenia w drodze ustawy co najmniej 
dwuszczeblowej struktury samorządu terytorialnego123, zakładając jedno-
cześnie, że podstawową jednostką samorządu terytorialnego posiadającą 

119 Ibidem.
120 Por. I. Skrzydło -Niżnik, Model ustroju samorządu terytorialnego w Polsce…, 

s. 303–326 oraz 327–413. Na temat interpretacji rozdziału VII Konstytucji RP zob. 
A. Skoczylas, W. Piątek, Komentarz do art. 163–172 Konstytucji RP z 1997, w: Kon-
stytucja RP, T. 2: Komentarz art. 87–243, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016, 
s. 880–962; P. Sarnecki, Komentarz do art. 163–172 Konstytucji RP z 1997, w: Konsty-
tucja RP. Komentarz, T. 4, red. L. Garlicki, Warszawa 2005. 

121 Por. L. Gardjan -Kawa, Ustrój samorządu terytorialnego po reformie administra-
cyjnej w Polsce, w: Prawne i społeczne aspekty rozwoju samorządności terytorialnej w Polsce, 
Przemyśl 2001, s. 120–124.

122 A. Chorążewska, w: Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, red. 
R.M. Małajny…, s. 696–700.

123 Zob. szeroko na ten temat K. Bandarzewski, Wieloszczeblowość samorządu te-
rytorialnego i jego komplementarność w ujęciu konstytucji, ustawodawstwa i orzecznictwa, 
w: Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe i praktyka, red. P. Sarnecki…, s. 109–140.
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status konstytucyjny, którą winien powołać ustawodawca, jest gmina124 
(art. 164 ust. 1). Po trzecie, ustrojodawca sformułował na rzecz tej ostat-
niej domniemanie kompetencyjne w zakresie wykonywania wszystkich 
zadań samorządu terytorialnego niezastrzeżonych wyraźnie na rzecz in-
nych jednostek samorządu terytorialnego (art. 164 ust. 3). Po czwarte, 
warunkując możliwość efektywnego i racjonalnego oraz opartego na za-
sadach samodzielności działania, przepisem konstytucyjnym bezwzględ-
nie wiążącym ustawodawcę zwykłego prawodawca przesądził, że jed-
nostkom samorządu terytorialnego z mocy prawa przysługuje osobowość 
prawna oraz prawa własności i inne prawa majątkowe (art. 165 ust. 1). 
W celu zapewnienia stosownej gwarancji konstytucyjnej powyższemu 
rozstrzygnięciu ustrojodawca samodzielność jednostki samorządu tery-
torialnego w sprawowaniu przyznanej ustawą władzy publicznej objął 
ochroną władzy sądowniczej, mianowicie przez prawo do uruchamiania 
z inicjatywy organów lokalnych i regionalnych wspólnot postępowań 
przed sądami powszechnymi czy administracyjnymi w celu ochrony sa-
modzielności tej jednostki (art. 165 ust. 2), a ponadto przed Trybunałem 
Konstytucyjnym – z zamiarem zapewnienia gwarancji realizacji wszyst-
kich konstytucyjnych podstaw ustrojowych samorządności terytorialnej 
(ust. 1 pkt 3 w zw. z ust. 2 art. 191). Ponadto, rękojmia konstytucyjności 
rozwiązań ustawowych w interesującym nas zakresie może być realizowa-
na niezależnie od inicjatywy lokalnych wspólnot, na zasadach ogólnych, 
a zatem w trybie kontroli prewencyjnej i następczej, a także konkretnej 
oraz skargi konstytucyjnej (art. 79, 122, 191, 193). Obowiązek szczegól-
nej pieczy nad realizacją konstytucyjnego modelu władztwa samorządu 
terytorialnego spoczywa na Prezydencie RP jako organie pełniącym funk-
cję gwaranta ciągłości władzy państwowej, zobowiązanym do czuwania 
nad przestrzeganiem Konstytucji (art. 126). Uszczegółowiając przyto-
czoną regulację, ustrojodawca jako piątą zasadę organizacji samorządu 
terytorialnego zobowiązał ustawodawcę przy reglamentowaniu zakresu 
władzy samorządowej do dokonania podziału wykonywanych przezeń 
zadań publicznych na zadania własne i zlecone. Równocześnie zagwaran-
tował wyłącznie sądowe rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między 
organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej (art. 166 
ust. 1–3). Ponadto, jako dziesiątą o naturze gwarancyjnej regułę organiza-
cyjną interesującej nas samorządności usankcjonował instytucję nadzoru 
nad samorządem terytorialnym, przesądzając jego zakres podmiotowy 
i przedmiotowy. Mianowicie, do jego sprawowania powołany jest Prezes 

124 Zob. szeroko na ten temat P. Czarny, Konstytucyjna koncepcja gminy i jej realiza-
cja w ustawodawstwie i orzecznictwie, w: Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe i prakty-
ka, red. P. Sarnecki…, s. 83–108.



138 Rozdział drugi

Rady Ministrów i wojewodowie z punktu widzenia legalności, a w zakre-
sie spraw finansowych czynią to regionalne izby obrachunkowe (art. 171 
ust. 1–2). Naturalną konsekwencją ustanowienia wskazanej instytucji 
stała się dla ustrojodawcy konieczność wyposażenia centralnej władzy 
państwowej w prawo do rozwiązania organu stanowiącego jednostki 
samorządu terytorialnego z uwagi na rażące naruszanie Konstytucji lub 
ustawy przez ten organ. Niemniej, aby nie umożliwić nadużywania tej 
instytucji przez egzekutywę, ustrojodawca wyposażył w tę kompetencję 
władzę ustawodawczą. O rozwiązaniu organu stanowiącego jednostki sa-
morządu terytorialnego decyduje Sejm na wniosek Prezesa RM (art. 171 
ust. 3)125. 

Wracając do meritum, czyli materii władztwa samorządu terytorial-
nego, przypomnieć należy, że ustrojodawca powierzył jego jednostkom 
prawo i obowiązek wykonywania zadań publicznych, dokonując zarazem 
ich podziału na własne i zlecone (art. 166 Konstytucji RP). Przedmiotem 
tych pierwszych jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej, tych 
drugich zaś – realizacja innych zadań publicznych, które zostały ustawowo 
powierzone jednostce samorządu terytorialnego z uwagi na uzasadnione 
potrzeby państwa. Dodać wypada, że idea „zadań własnych” samorządu 
terytorialnego, posiadająca odległe antecedencje historyczne, jest ściś- 
le powiązana z koncepcją domniemania kompetencyjnego właściwości 
tego samorządu do wykonywania zadań publicznych niezastrzeżonych 
przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych 
(art. 163 Konstytucji RP). Pozostaje ona bezpośrednim wyrazem zasady 
subsydiarności. Zadania własne są trudne do wyczerpującego wyliczenia 
w ustawie. Należy wobec tego przyjąć, że konkretyzacja kręgu tych zadań 
powinna następować nie tylko przez legislację, lecz także bezpośrednio 
przez mieszkańców i ich organizacje. Ta pierwsza nie jest tu konieczna, 
jako że w ustawie zasadniczej brak unormowania zobowiązującego do jej 
wydania. Jeżeli jednak zostanie wydana, konkretyzując zadania własne 
poszczególnych jednostek samorządu, to rodzi oczywisty obowiązek ich 
realizowania. Naturalnie, ów fakt nie wyklucza możliwości realizowania 
innych zadań własnych, określonych przez organy stanowiące wspomnia-
nych jednostek126. Teza ta jest prezentowana przez naukę prawa konsty-
tucyjnego. Niestety, sądy administracyjne nie podzielają jej. W świetle ich 
orzecznictwa do zadań własnych samorządu terytorialnego należą tylko 

125 Na temat realizacji ustawowej samorządności terytorialnej w Polsce zob. m.in.: 
M. Bąkiewicz, Samorząd gminny; A. Wierzbica, Samorząd powiatu; K. Sikora, Samo-
rząd województwa, w: Ustrój administracji samorządowej. Administracja publiczna, T. 3, red. 
B. Szmulik, K. Miaskowska -Daszkiewicz, Warszawa 2012, s. 207–254, 293–512. 

126 Zob. P. Sarnecki, nota 3 do art. 166, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
Komentarz, T. 4, red. L. Garlicki, Warszawa 2005, s. 1–2.
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te o charakterze zobiektywizowanym, tzn. takie, „które istnieją obiek-
tywnie w ramach zasady legalności, lecz brak wyraźnie wskazanego przez 
ustawodawcę podmiotu władnego do ich realizacji”127.

Innymi słowy, zadaniami własnymi są wyłącznie te, które zostały wy-
mienione w ustrojowej ustawie samorządowej explicite (np. w art. 6 i 7 
ustawy o samorządzie gminnym), a następnie skonkretyzowane w innym 
przepisie ustawy i określone właśnie jako zadania publiczne. Skądinąd 
tylko takie zadania mogą być finansowane ze środków publicznych. Dla-
tego w judykaturze organów nadzoru i sądów administracyjnych odma-
wia się jednostkom samorządu terytorialnego prawa do wykonywania 
i finansowania zadań, jeśli wyłączną podstawą ich realizowania miał-
by być przepis ustawy ustrojowej (np. art. 6 i 7 ustawy o samorządzie 
gminnym). Stanowisko to określane jest mianem „wołania o przepis 
szczególny”128 i nawiązuje do tzw. państwowej doktryny samorządności 
terytorialnej. Tymczasem przedstawiona tu linia orzecznicza ewidentnie 
narusza konstytucyjne zasady samodzielności i subsydiarności, jak rów-
nież art. 166 ustawy zasadniczej.

Zadania zlecone to zadania inne od tych, które służą „zaspokajaniu 
potrzeb wspólnoty samorządowej”. Ich realizacja nie przekłada się zatem 
bezpośrednio na stan spraw gospodarczych, społecznych czy kulturalnych 
wspólnoty samorządowej, jak w przypadku zadań własnych. Są one prze-
kazywane do wykonywania jednostce samorządu terytorialnego na pod-
stawie regulacji ustawowej lub w drodze porozumienia zawartego między 
tą jednostką a organem administracji rządowej. W takim porozumieniu 
strony określają: przedmiot i zakres realizowanych zadań, prawa i obo-
wiązki podmiotów je wykonujących, a także inne ważne elementy zwią-
zane z przekazywaniem zadań, w tym funduszy na ich realizację. W lite-
raturze istnieje spór co do prawnej natury porozumień. Według jednych 
autorów, mają one charakter umowy cywilnoprawnej, której treścią jest 
zgodne i niewadliwe oświadczenie woli o zakresie praw i obowiązków129. 
Inni badacze wyznają z kolei pogląd, że porozumienie ma dwojaką natu-
rę, mianowicie jako akt przekazania zadań i kompetencji stanowi czyn-
ność z zakresu prawa administracyjnego, natomiast jako akt skutkujący 
przekazaniem środków finansowych na ich realizację – czynność z zakre-

127 Zob. P. Dobosz, w: Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, red. 
P. Chmielnicki, Warszawa 2006, s. 102–103.

128 Zob. T. Bąkowski, M. Brzeski, M. Laskowska, Samodzielność gminy w świe-
tle konstytucji i ustawodawstwa zwykłego, w: Współzależność dyscyplin badawczych w sfe-
rze administracji publicznej, red. S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stani -
sławski, Warszawa 2010, s. 27.

129 Zob. W. Grzelczak, Ustawa o samorządzie terytorialnym, Warszawa 1990, s. 13.
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su prawa cywilnego130. Przyjąć zatem wypada, że z punktu widzenia pod-
miotowego zadania zlecone stanowią zadania samorządu terytorialnego, 
natomiast z punktu widzenia przedmiotowego – administracji rządowej. 
W odniesieniu do nich nie obowiązuje więc zasada, że są wykonywane 
w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Ich przedmiot nie 
należy do sfery sądownie chronionej samodzielności samorządu131. Za 
szkody powstałe na skutek błędnie podjętych decyzji w sprawie zadań 
zleconych solidarną odpowiedzialność ponoszą jednostki samorządowe 
i Skarb Państwa. Gdy bowiem określone zadanie powinno być wykony-
wane w całym państwie według identycznych reguł, a państwo uwiary-
godnia tę czynność, to jest to zadanie z zakresu administracji rządowej132. 

Biorąc powyższe pod uwagę, podkreślić należy, że realizacja zadań pu-
blicznych przez samorząd terytorialny nie byłaby możliwa bez funduszy. 
Podstawą gospodarki każdej jednostki jest jej budżet, corocznie uchwa-
lany przez jej organ stanowiący. Z tych względów jako szóstą regułę or-
ganizacyjną samorządności terytorialnej ustrojodawca oznaczył wymóg 
zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego udziału w dochodach 
publicznych133, stosownie do przypadających im zadań (art. 167 ust. 1). 
Jednocześnie sankcjonuje się zasadę ustawowego określenia źródeł do-
chodów tego samorządu i dokonuje się podziału form tych dochodów na 
dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe przysługujące 
z budżetu państwa (art. 167 ust. 2–3). Wprowadzanie zmian w zakre-
sie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego winno na-
stępować ze stosownymi zmianami w podziale dochodów publicznych 
(art. 167 ust. 4). Do dochodów własnych zaliczane są m.in.: wpływy 
z podatków lokalnych i opłat, dochody majątkowe (ze sprzedaży, najmu, 
dywidendy itp.) oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa, tj. podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych. Dodać 
należy, że prawo ustanawiania – w granicach określonych w ustawach – 
wysokości podatków i opłat lokalnych (art. 168) stanowi siódmą regułę 
samorządności terytorialnej z rozdziału VII Konstytucji RP134.

130 Zob. A. Jaroszyński, Terenowa administracja rządowa, Warszawa 1990, s. 20.
131 Zob. A. Agopszowicz, Z. Gilowska, Ustawa o gminnym samorządzie teryto-

rialnym. Komentarz, Warszawa 1999, s. 77; uchwała SN z dnia 29.11.1995 r., III CZP 
163/95, OSNC 1996, nr 3, poz. 38.

132 M. Stec, Podział zadań i kompetencji w nowym ustroju terytorialnym Polski, „Sa-
morząd Terytorialny” 1998, nr 11, s. 5–6.

133 Zob. szerzej na ten temat J. Serwacki, Konstytucyjne założenia ustroju finansów 
samorządu terytorialnego i ich realizacja w ustawodawstwie, w: Samorząd terytorialny. Za-
sady ustrojowe i praktyka, red. P. Sarnecki…, s. 141–154.

134 Zob. szeroko na ten temat: W. Miemiec, Prawne gwarancje samodzielności finan-
sowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych, Wrocław 2005; zob. także J. Cho -
darcewicz, Problemy finansów jednostek samorządu terytorialnego, w: Standardy kon-
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Uzupełniając konkluzje na temat dochodów jednostki samorządu te-
rytorialnego, dodać należy, że subwencja ogólna jest im przekazywana 
z budżetu państwa zgodnie z ustalonymi zasadami systemowymi. Dla 
gmin i powiatów składa się z części oświatowej, wyrównawczej i równo-
ważącej, a dla województw – z części oświatowej, wyrównawczej i regio-
nalnej. Wyliczenie należnej subwencji odbywa się na podstawie obiek-
tywnych kryteriów, jak: liczba uczniów, dochody na jednego mieszkańca, 
wskaźnik bezrobocia, powierzchnia dróg itp. Samorząd może dowolnie 
dysponować pieniędzmi subwencyjnymi, a ponadto ma zabezpieczenie 
terminowego przekazywania rat subwencji w postaci prawa do odsetek 
i roszczeń w przypadku opóźnień ze strony budżetu państwa. Z kolei 
dotacje celowe z budżetu państwa są środkami uzyskiwanymi na wnio-
sek jednostki samorządu. Kryteria ich przyznawania są w wielu przypad-
kach uznaniowe. Mogą być one wykorzystane tylko na ściśle określony 
cel. Niewykorzystane w ciągu roku budżetowego sumy należy zwrócić 
do budżetu państwa. Przyznanie dotacji nie oznacza jednak gwarancji 
ich otrzymania w pełnej wysokości. Ich realizacja zależy od kondycji bu-
dżetu, toteż zarówno wysokość, jak i terminy ich przekazywania mogą 
ulegać zmianom niekorzystnym dla beneficjentów135. 

Jako ósmą w kolejności regułę samorządności z analizowanego roz-
działu ustawy zasadniczej wskazać należy założenie, że jednostki samo-
rządu terytorialnego wykonują swe zadania za pośrednictwem organów 
stanowiących i wykonawczych136 (art. 169 ust. 1), przy czym wybory 
do organów stanowiących tych jednostek są powszechne, równe, bezpo-
średnie i odbywają się w głosowaniu tajnym137. Ustawodawca określa 
jednak zasady i tryb zgłaszania kandydatów, przeprowadzania wyborów, 
warunków ich ważności oraz sposób ustalania ich wyników (art. 169 
ust. 2), jak również odwoływania organów wykonawczych tych jedno-
stek (art. 169 ust. 3). Natomiast ustrój wewnętrzny tych jednostek okreś- 
lają w granicach ustaw ich organy stanowiące (art. 169 ust. 4). 

stytucyjne a problemy władzy sądowniczej i samorządu terytorialnego, red. O. Bogucki, 
J. Ciapała, P. Mijal, Szczecin 2008, s. 92–97; K. Gardian, Węzłowe problemy gospo-
darki finansowej samorządu terytorialnego w Polsce, w: Prawne i społeczne aspekty rozwoju 
samorządności terytorialnej…, s. 66–91.

135 Zob. szeroko na ten temat W. Miemiec, Prawne gwarancje samodzielności finan-
sowej gminy…, s. 96–167.

136 Zob. szerzej na ten temat P. Dobosz, Struktura organizacyjna jednostek samo-
rządu terytorialnego – założenia konstytucyjne i ich realizacja, w: Samorząd terytorialny. 
Zasady ustrojowe i praktyka, red. P. Sarnecki…, s. 155–179.

137 Zob. na ten temat J. Jaskiernia, Prawo wyborcze do jednostek samorządu te-
rytorialnego, w: Ustrój administracji samorządowej. Administracja publiczna, T. 3, red. 
B. Szmulik, K. Miaskowska -Daszkiewicz…, s. 1–203.



142 Rozdział drugi

Powyższa syntetyczna analiza regulacji konstytucyjnych, determinu-
jących przyjęcie określonego sposobu decentralizacji władzy publicznej 
w ustawie, a mianowicie z zapewnieniem samorządowi terytorialnemu 
stosownego udziału w sprawowaniu władzy publicznej (tj. istotnej czę-
ści zadań publicznych), prowadzi do wniosku, że owa decentralizacja 
jest zjawiskiem złożonym. Jej istota zaś sprowadza się do delimitacji 
jej optymalnego zakresu i najwłaściwszych form realizacji. Artykułu 15 
ust. 2 Konstytucji RP nie można zatem odczytywać jako nakazu przeka-
zywania zadań publicznych „w dół”, na niższe szczeble struktury aparatu 
państwowego, czynione w oderwaniu od nakazu racjonalności. Decen-
tralizacja powinna być zawsze dokonywana w odwołaniu do efektów 
społecznych i sprawności działania państwa oraz wzrostu efektywności 
wykorzystania środków publicznych138.

3.3.3.  Przedmiot i zakres imperium 
samorządu terytorialnego

Z poczynionych rozważań wynika, że nadrzędnym celem ustrojo-
dawcy przy określaniu dla ustawodawcy zwykłego wzorca konstytucyj-
nego roli samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy publicznej 
stało się sformułowanie nakazu włączenia go w strukturę podmiotów 
współtworzących społeczeństwo obywatelskie jako samodzielny, nieza-
leżny, a zatem samorządny element systemu mechanizmów decyzyjnych 
w nim funkcjonujących. Analiza podjętego zagadnienia prowadzi wręcz 
do wniosku, że upodmiotowiona, wyposażona ustawą w prawa i obo-
wiązki odnoszące się do definiowania, realizacji i ochrony co najmniej 
zbiorowych potrzeb swych członków wspólnota samorządowa139 stanowi 
trzon tegoż społeczeństwa. Rolą tej wspólnoty jest bowiem pobudzenie 
chęci i zdolność współtworzących ją jednostek do zarządzania własny-
mi sprawami z uwzględnieniem perspektywy interesu całej wspólnoty, 
a w szerszym ujęciu – całego narodu. Konsekwencją tych ustaleń musi 
być przypisanie centralnej władzy państwowej roli organu wyłącznie 
wspierającego i uzupełniającego (a nie zastępującego) działania organów 
samorządu terytorialnego w wykonywaniu przypisanych mu ustawą za-

138 Por. E. Kornberger -Sokołowska, Decentralizacja finansów publicznych a samo-
dzielność finansowa…, s. 17.

139 Por. W. Kisiel, Konstytucyjna „wspólnota samorządowa” (założenia i wątpliwości), 
w: Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe i praktyka, red. P. Sarnecki…, s. 43–56.
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dań publicznych w sferze zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty 
samorządowej140.

Podstaw do poczynienia powyższych ustaleń dostarczyć może zwłasz-
cza wykładnia przepisów ustawy zasadniczej, wyznaczających status 
prawny oraz przedmiot władztwa samorządu terytorialnego w zakre-
sie uprawnienia do wykonywania przezeń zadań własnych i zleconych 
(art. 166 ust. 1 i 2), dokonana przez pryzmat wyrażonej w jej pream-
bule zasady pomocniczości. Nadrzędną jej funkcją, i to zawartą wprost 
w tekście wstępu, jest bowiem zobowiązanie władzy centralnej do przy-
znawania oraz umacniania uprawnień obywateli i ich wspólnot (w tym 
także lokalnych), a w konsekwencji wspieranie i uzupełnianie działań 
tych ostatnich w wykonywaniu należnych im zadań publicznych (a nie 
zastępowanie ich w działaniu). Zasadność takiego sposobu rozumienia 
nakazu realizacji w polskim systemie sprawowania władzy państwowej 
idei pomocniczości potwierdza dyspozycja art. 4.3 przywołanej już Eu-
ropejskiej Karty Samorządu Lokalnego. Cytowany przepis stanowi, że 
obowiązek wykonywania zadań publicznych powinien przede wszystkim 
spoczywać na organach i władzach najbliższych obywatelom, przekazy-
wanie zadań innym organom winno zaś odpowiadać zasięgowi i naturze 
tych zadań oraz wymogom efektywności i oszczędności141.

140 W piśmiennictwie wskazuje się, że pojęcie „wspólnota samorządowa” należy do 
szczególnie doniosłych kategorii konstytucyjnych, które odnoszą się do ustroju państwa 
i administracji publicznej. Podejmując próbę zdekodowania treści tego terminu, stwierdzić 
należy, że „wspólnota samorządowa” to „szczególny podmiot zbiorowy, powstały bezpo-
średnio z mocy ustawy i złożony z mieszkańców jednostki zasadniczego podziału tery-
torialnego kraju, służącej w tym przypadku jako kryterium terytorialne wyodrębnienia 
danej wspólnoty (mieszkańców). Ustrojodawca przyjmuje, że mieszkańcy tworzący ten 
podmiot zbiorowy pozostają w więziach społecznych, gospodarczych lub kulturowych, 
gdyż więzi te stanowią względnie zobiektywizowane kryterium, którym ma się kierować 
prawodawca przy wyodrębnianiu jednostek zasadniczego podziału terytorialnego pań-
stwa. Sposób wyodrębniania jednostek zasadniczego terytorialnego państwa ma umoż-
liwić zarazem wspólnotom samorządowym zdolność wykonywania zadań publicznych. 
Zdolność wykonywania zadań publicznych stanowi, moim zdaniem, szczególną wartość 
ustrojowo -pragmatyczną, gdyż organicznym konstytucyjnym zamierzeniem kreowania 
wspólnot samorządowych jest przypisanie im uczestniczenia w wykonywaniu władzy 
publicznej w celu wykonywania istotnej części zadań publicznych w imieniu własnym 
i na własną odpowiedzialność”. Tak I. Niżnik -Dobosz, Ustrojowe i materialnoprawne 
ujęcie wspólnoty samorządowej, „Casus” 2009, nr 4, s. 10. 

141 W piśmiennictwie podkreśla się, że wskazane postanowienie EKSL uzupełnia 
treść konstytucyjnej idei pomocniczości i wzmacnia jej dyrektywny charakter regulacji 
ustawy zasadniczej w tym zakresie. Tak P. Chmielnicki, „Istotna część zadań publicz-
nych” i zasada subsydiarności jako konstytucyjne dyrektywy określające zakres działania 
samorządu terytorialnego i ich realizacja w ustawodawstwie i orzecznictwie, w: Samorząd 
terytorialny. Zasady ustrojowe i praktyka, red. P. Sarnecki…, s. 58.
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W konsekwencji wydaje się, że będąca przedmiotem naszych roz-
ważań wartość konstytucyjna (idea pomocniczości) na gruncie regulacji 
ustawy zasadniczej konkretyzuje się w sformułowaniu nakazu przypisa-
nia centralnym strukturom władzy państwowej roli podmiotów wspie-
rających i uzupełniających działania organów usytuowanych na niższych 
szczeblach aparatu państwowego, w tym usankcjonowanych ustawą 
form i procedur samozarządu swymi sprawami przez obywateli, w ra-
mach utworzonych również ustawą wspólnot lokalnych. Inaczej mówiąc, 
podejmowanie działań przez organy stojące wyżej w strukturze apara-
tu państwowego w sferze oddziaływania prawnego innych podmiotów 
wywodzących się ze społeczeństwa obywatelskiego, w tym wspólnot sa-
morządowych, powinno być realizowane jako uzupełnienie względnie 
udzielenie wsparcia tym drugim i to wyłącznie w wykonywaniu zadań, 
których zakres i natura przekracza ich wydolność.

Postulować należy, by idea pomocniczości była rozpatrywana 
z uwzględnieniem całokształtu uwarunkowań prawnych wynikających 
z przepisów Konstytucji, ustaw oraz wiążących nasz kraj umów między-
narodowych. W efekcie właściwym określeniem dla tak interpretowanej 
wartości konstytucyjnej (tj. z uwzględnieniem przypisanych jej przez 
ustrojodawcę funkcji) wydaje się nazwanie jej zasadą ochrony pomoc-
niczego (subsydiarnego) charakteru władzy centralnej, a nie tylko zasadą 
subsydiarności. To drugie określenie nie uzewnętrznia bowiem jej nad-
rzędnej funkcji, jaką jest właśnie umacnianie uprawnień obywateli i ich 
wspólnot przez przypisanie organom stojącym wyżej w systemie aparatu 
władzy roli wspierającej, uzupełniającej działania tych pierwszych w sfe-
rze oddziaływania prawnego bezpośrednio kształtującego ich sytuację 
prawną i podległych im jednostek. 

Można zatem postawić pytanie, w jaki sposób powinien zostać do-
konany w ustawie w ujęciu wertykalnym podział (w ujęciu przedmioto-
wym – funkcjonalnym) oraz rozdział (w ujęciu podmiotowym – orga-
nizacyjnym) zadań publicznych pomiędzy władzę centralną (rządową)  
a samorządową, aby uczynić zadość konstytucyjnym maksymom decen-
tralizacji, subsydiarności i samodzielności jednostek samorządu teryto-
rialnego. Innymi słowy, w jaki sposób ustawodawca zwykły powinien 
urzeczywistnić wynikające z nich wytyczne dla kształtowania zakresu 
ich imperium? Odpowiedzi na to pytanie dostarczyć powinny dyrektywy 
wiążące ustawodawcę zwykłego, które wyinterpretować należy z propo-
nowanej wyżej zasady ochrony subsydiarnego charakteru władzy central-
nej. Zwrócić należy uwagę, że takich wytycznych nie sposób wyprowadzić 
z konstytucyjnej zasady decentralizacji władzy publicznej, gdyż nie od-
powiada ona na pytanie, jaki ma to być konkretnie katalog zadań i kom-
petencji, formułując jedynie zakaz koncentracji władzy oraz nakazując  
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– w sposób dość enigmatyczny – przyznanie samorządowi terytorialne-
mu wykonywania istotnej części zadań publicznych z zakresu zaspokaja-
nia potrzeb wspólnoty samorządowej (art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 2 zd. 2 
w zw. z art. 166), nie wyjaśniając nawet na zasadzie egzemplifikacji, jakie 
konkretnie mają to być zadania142. Z kolei zasada samodzielności, skon-
kretyzowana m.in. przez udzielenie sądowej ochrony temu atrybutowi 
samorządności terytorialnej, zasadza się na zapewnieniu „prawidłowego 
wykonywania zadań publicznych i zakłada pozostawienie szerszej swo-
body ustawodawcy co do wyboru sposobów jej urzeczywistnienia”143. 
W konsekwencji samodzielność samorządu terytorialnego powinna być 
rozpatrywana w aspekcie negatywnym i pozytywnym. W tym pierwszym 
winna być rozumiana jako wolność jednostki samorządu terytorialne-
go od arbitralnej ingerencji ze strony innych organów władzy publicznej 
we wszelkich dziedzinach jej działania wyznaczonych ustawą. Z kolei 
samodzielność w aspekcie pozytywnym zakłada możliwość swobod-
nego wyboru działań podejmowanych do realizacji zadań publicznych, 
przy czym granice tej swobody wyznaczają relewantne prawnie ustawy 
zgodne z normami konstytucyjnymi. Samodzielność jednostek samorzą-
du terytorialnego wyraża się m.in. w możliwości: uchwalania statutu144, 
wyboru organów, stanowienia prawa miejscowego, uchwalania budżetu 
i w prowadzeniu gospodarki finansowej145.

W rezultacie przyjąć należy, że osią analizowanej maksymy staje się 
postulat właściwego dokonania w ustawie podziału władzy państwo-
wej w ujęciu wertykalnym, łącznie z przeniesieniem odpowiedzialności 
zarówno prawnej, jak i politycznej za należyte ich wykonywanie. Pra-
widłowość ustawowego, pionowego podziału władzy wyraża się z ko-

142 Por. ibidem, s. 66–67.
143 Tak wyrok TK z dnia 29.10.2009 r., K 32/08, OTK -A Z.U. 2009, nr 9, poz. 139.
144 Statuty jednostek samorządu terytorialnego stanowią szczególną kategorię aktów 

prawa miejscowego. Są one stanowione na podstawie zastrzeżonego na zasadzie wyłącz-
ności na rzecz tych jednostek władztwa ustrojowego w Konstytucji (tj. prawa do samosta-
nowienia specyficznego aktu ustrojowo -organizacyjnego tej jednostki) oraz w granicach 
określonych przez samorządowe ustawy ustrojowe (podlegające kontroli ich konstytu-
cyjności). Nie sposób ich zatem kwalifikować w taki sam sposób, jak inne formy aktów 
prawa miejscowego, które przybierają postać aktów wykonawczych (o innym charakterze 
niż rozporządzenia, o znacznie szerszej swobodzie reglamentacyjnej, gdyż bez ustawo-
wych szczegółowych wytycznych co do treści aktu, ale jednak natury wykonawczej) do 
ustaw. Granice swobody prawodawczej wspólnoty samorządowej w przypadku stanienia 
statutu są znacznie większe i nie podlegają tak ścisłej reglamentacji ustawowej, jak po-
zostałe kategorie aktów prawa miejscowego. Zob. D. Dąbek, Statut jednostki samorządu 
terytorialnego jako specyficzny akt prawa miejscowego, w: Statuty jednostek samorządu te-
rytorialnego. Regulacje europejskie i amerykańskie / Local Government Charters. European 
and American Regulation, red. W. Kisiel, Kraków 2005, s. 62–63. 

145 Tak wyrok TK z dnia 29.10.2009 r., K 32/08, OTK -A Z.U. 2009, nr 9, poz. 139.
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lei w uczynieniu zadość, przywoływanym wyżej, obowiązującym w tej 
materii przepisom Konstytucji, kształtującym status prawny tego samo-
rządu z uwzględnieniem kontekstu wynikającego z aksjologii ustawy za-
sadniczej. Wyinterpretować można bowiem z nich dyrektywy w zakresie 
natury (charakteru) zadań i kompetencji przynależnych konstytucyjnie 
samorządowi terytorialnemu, a następnie na tej podstawie sformułować 
odpowiedni ich katalog, konkretyzujący wynikające z nich wytyczne. 
W tym przedmiocie prawodawca powinien w pierwszej kolejności przy-
jąć, że przy wyznaczaniu w ustawie sfery władztwa (imperium) samorzą-
du terytorialnego ustrojodawca nakazał zapewnić mu możliwość realiza-
cji konstytucyjnie przypisanej funkcji zaspokajania zbiorowych potrzeb 
wspólnot lokalnych. Może być ona bowiem wyprowadzona z wykładni 
art. 166 ust. 1, dokonanej przez pryzmat aksjologii idei pomocniczości 
wynikającej z Konstytucji oraz art. 4.3 EKSL. Zbiorczo dają one nie-
wątpliwie wyraz przypisania samorządowi terytorialnemu „misji” czy 
roli ustrojowej instytucji publicznej, stojącej na straży właściwego czy 
stosownego do okoliczności oraz uwzględniającego interes ogółu społe-
czeństwa, jakim jest dobro wspólne (art. 1), zaspokajania zbiorowych 
potrzeb wspólnoty samorządowej. Przyznany poszczególnym szczeblom 
samorządu terytorialnego w ustawie katalog zadań i kompetencji powi-
nien zatem stanowić urzeczywistnienie powyższej roli (funkcji) ustrojo-
wej interesującej nas instytucji państwowej.

W drugiej kolejności, konkretyzując ową misję ustrojową, ustrojo-
dawca nakazał wyposażyć jednostki samorządu terytorialnego w zada-
nia własne oraz zadania zlecone. Te pierwsze wyrażają się w zadaniach 
publicznych państwa, które stanowią z jednej strony istotną (a zatem 
kluczową czy zasadniczą) część zadań publicznych państwa (art. 16 ust. 2 
zd. 2), a z drugiej – wszystkie zadania państwa odnoszące się do zaspoka-
jania zbiorowych potrzeb wspólnoty, których natura czy zakres jest taki, 
że organy wspólnoty zdolne są same kierować ich wykonaniem (wypro-
wadzone z literalnej interpretacji art. 166 ust. 1). Przynależne samorzą-
dowi terytorialnemu zadania zlecone to z kolei takie zadania publiczne, 
których wykonywanie oddziałuje bezpośrednio w sferze prawnych intere-
sów wspólnoty samorządowej i jej poszczególnych członków, mieszcząc 
się w granicach powyżej wskazanej ustrojowej roli tej instytucji. Jednakże 
natura (charakter) czy przedmiot tych zadań jest tego rodzaju, że wymaga 
administrowania nimi z poziomu centralnego przynajmniej przez ozna-
czenie (ujednolicenie w skali kraju) sposobu ich wykonywania. Ponadto, 
uwzględniając ich naturę, względy efektywności i racjonalności działania 
władzy publicznej czy też gospodarnego wydatkowania środków publicz-
nych przeznaczanych na ich wykonywanie, przemawiają za tym, że właś- 
nie efektywniej, racjonalniej i gospodarniej będzie, jeśli kompetencje do 
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zarządu kompleksem spraw mieszczących się w ich zakresie zostaną prze-
kazane organom władzy publicznej znajdującym się bliżej administrowa-
nego zagadnienia.

Jeśli rozumianej w zaprezentowany sposób kategorii nazwanej „istotą 
zadań publicznych przynależnych samorządowi terytorialnemu” nadamy 
status konstytucyjnej wartości normatywnej, to będzie to miało znaczące 
konsekwencje. Mianowicie będzie skutkowało koniecznością przyjęcia, że 
z naszej ustawy zasadniczej wypływa norma -reguła nakazująca przypisa-
nie organom tegoż samorządu domniemania właściwości we wszystkich 
tych kategoriach spraw, które stanowią sprawowanie władzy publicznej 
w odniesieniu do wspólnoty samorządowej i zarazem służą zaspokajaniu 
jej zbiorowych potrzeb w znaczeniu właściwym odpowiednio dla zadań 
własnych bądź zleconych. Dodatkowo owa wartość normatywna stano-
wić będzie wytyczną dla właściwego rozumienia idei pomocniczości na 
gruncie naszej Konstytucji, a w efekcie również dyrektywę urzeczywist-
niania jej w ustawach przy wyznaczaniu władztwa wspólnot samorządo-
wych. Dyrektywa wypływająca z aksjologii Konstytucji w odniesieniu do 
interesującej nas idei nie może prowadzić zatem do rezultatu w postaci 
faktycznego scentralizowania władzy z powołaniem na argumentację, że 
określone zadania można realizować na poziomie centralnym (wyższym) 
„w sposób bardziej zadowalający” czy „w sposób bardziej efektywny”. 
Odwrotnie, wyłącznym uzasadnieniem dla przekazania zadań wraz z od-
nośnymi kompetencjami wyżej w hierarchii aparatu państwowego jest 
niewydolność sił i środków po stronie podmiotu stojącego niżej w tej 
strukturze. 

Niewątpliwie odmienność wskazanych kryteriów, tj. większej efek-
tywności instancji wyższej oraz niewystarczalności sił instancji niższej146, 
jest trudna do uchwycenia w praktyce przy dokonywaniu podziału wła-
dzy między państwo a samorząd, ale jednak wynikająca z niej subtelna 
różnica jest łatwa do wychwycenia. Jeśli przy wyznaczaniu sfery zadań 
samorządu punkt ciężkości kładzie się na kryterium efektywności, a nie 
braku dostatecznej wydolności wspólnoty lokalnej, to z powołaniem się 
na aksjologię ustawy zasadniczej można doprowadzić do zgoła odmien-
nych od oczekiwanych rezultatów. Można bowiem doprowadzić do cen-
tralizacji władzy, czemu expressis verbis sprzeciwia się subreguła maksymy 
samorządności terytorialnej, a mianowicie decentralizacji, stając się prze-
jawem i zabezpieczeniem właśnie reguły pomocniczości147. Wywiedzio-

146 Por. rozważania na temat sposobu rozumienia idei pomocniczości na gruncie 
prawa unijnego: Ch. Millon -Delsol, Zasada…, s. 100–101; F. Saint -Quen, Podział 
władzy w demokracji europejskiej, „Samorząd Terytorialny” 1991, nr 6, s. 4.

147 Tak A. Wiktorowska, Prawne determinanty samodzielności gminy. Zagadnienia 
administracyjnoprawne, Warszawa 2002, s. 22.
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na z Konstytucji wartość ma służyć urzeczywistnianiu pomocniczej roli 
państwa, które wspiera lub uzupełnia wspólnoty lokalne w działaniu, 
gdy zachodzi taka potrzeba z uwagi na ich niewydolność, a nie je zastę-
puje, gdyż posiada lepsze środki i możliwości w sprawniejszym zarządzie. 
Cel ten może zostać osiągnięty, jeśli punkt ciężkości przy wyznaczaniu 
sfery zadań samorządu kładzie się na kryterium braku dostatecznej wy-
dolności wspólnoty lokalnej. Wówczas z powołaniem się na aksjologię 
ustawy zasadniczej można doprowadzić właśnie do decentralizacji wła-
dzy publicznej przez dekoncentrację wykonywania zadań publicznych 
w ramach systemu władz publicznych w układzie wertykalnym, od dołu 
do góry148, kierując się przesłanką niewydolności struktur stojących niżej 
w hierarchii. 

Wskazana na wstępie różnica w zastosowaniu w procesie decentrali-
zacji władzy konkurujących z sobą kryteriów subsydiarności sprowadza 
się w efekcie do wyznaczenia właściwego sposobu procedowania przy 
dokonywaniu podziału i rozdziału zadań publicznych w ujęciu wertykal-
nym149. Kryterium większej efektywności instancji wyższej zakłada, że 
następuje to od góry w dół, a kryterium niewystarczalności sił instancji 
niższej – że od dołu w górę. Niewątpliwie ta różnica wydaje się subtel-
na, jednak w praktyce jest znamienna. To drugie kryterium (w układzie 
od dołu do góry) rodzi domniemanie właściwości instancji niższej we 
wszystkich sprawach służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspól-
noty samorządowej w znaczeniu właściwych zarówno dla przedmiotu 
zadań własnych, jak i zleconych. Przełamanie tego domniemania nastę-
puje wyłącznie wtedy, gdy możliwe jest wykazanie, że organy wspólno-
ty lokalnej nie są w pełni wydolne w zakresie kompleksowego zarządu 
zadaniem mieszczącym się w danym katalogu kompetencji. To ustale-
nie uzasadnia wszczęcie procedury wskazania instancji stojącej wyżej 
w hierarchii aparatu władzy publicznej, która posiada wystarczające siły 
i środki to wykonania tego zadania w pełnym zakresie. Te poszukiwania 
przeprowadzamy od dołu do góry systemu władzy publicznej. W tym 
ujęciu reguły decentralizacji i subsydiarności jawią się jako kategorie 
względem siebie komplementarne, a zatem żadnej z nich nie sposób 
przyznać pozycji nadrzędnej względem drugiej. W efekcie tak rozumiana 
maksyma samorządności terytorialnej przyczynia się do rozwoju społe-
czeństwa obywatelskiego, gwarantując, że decyzje dotyczące obywatela, 
biorąc pod uwagę charakter rozstrzyganego zagadnienia, zapadać będą 
możliwie najbliżej niego. Jednocześnie jednostka i wspólnota samorzą-

148 Podobnie proponuje J. Ciapała, Samorząd terytorialny w Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej…, s. 35–37.

149 Por. M. Kulesza, O tym, ile jest decentralizacji w centralizacji, a także o osobliwych 
nawykach uczonych administratywistów, „Samorząd Terytorialny” 2009, nr 12, s. 7–22. 
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dowa nie są pozbawione korzyści, jakie płyną z kierowania pewnymi 
kategoriami spraw z poziomu wyższej instancji. Jednak dotyczyć to po-
winno wyłącznie spraw, które albo nie służą zaspokajaniu zbiorowych 
potrzeb tej wspólnoty, albo też choć im służą, to ich wykonywanie prze-
kracza wydolność danej wspólnoty i konieczne jest przekazanie ich wyżej 
w strukturze aparatu władzy150.

Rozważając kwestie przedmiotu i zakresu imperium samorządu tery-
torialnego na gruncie obowiązującej ustawy zasadniczej, zwrócić należy 
uwagę na jeszcze dwa uwarunkowujące je zagadnienia. Po pierwsze, lo-
kalne i regionie wspólnoty z mocy przepisów Konstytucji (art. 16151 w zw. 
z art. 169152) posiadają status podmiotu suwerennego, uprawnionego do 
sprawowania władzy zwierzchniej na terenie im podległym. Niemniej, 
uwzględniając instytucje chociażby kontroli i nadzoru (art. 171)153 nad 
samorządem terytorialnym oraz zasadę ustawowego wyznaczania przed-
miotu i zakresu ich władztwa (art. 166)154, władza zwierzchnia wspólnot 
samorządowych z natury jest ograniczona. Stąd przypisać można im sta-
tus podmiotów jedynie quasi -suwerennych. W efekcie zakres ich upraw-
nień suwerennych jest ściśle regulowany przez prawodawcę. Sprawować 
mogą wyłącznie to władztwo, które zostało im przypisane ustawą, tylko 
w tym zakresie interesujące nas wspólnoty mogą reglamentować różnego 
rodzaju stosunki na podległych im terytoriach. Ponadto, mogą działać 
tylko na podstawie i w granicach prawa (stosownie do zasady prawo-
rządności formalnej z art. 7, wiążącej wszystkie organy władzy publicz-
nej), z uwzględnieniem, że w sposób stały na straży praworządności ich 
działania stoją organy nadzoru i kontroli.

150 Por. P. Chmielnicki, „Istotna część zadań publicznych” i zasada subsydiarno-
ści…, s. 60–61 i powołana tam literatura. 

151 Ustęp 1. „Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego sta-
nowi z mocy prawa wspólnotę samorządową. Ust. 2. 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”.

152 Ustęp 1. „Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za po-
średnictwem organów stanowiących i wykonawczych. Ust. 2. Wybory do organów sta-
nowiących są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. 
Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności 
wyborów określa ustawa. Ust. 3. Zasady i tryb wyborów oraz odwoływania organów 
wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa”.

153 Ustęp 1. „Działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu wi-
dzenia legalności”.

154 Ustęp 1. „Zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorzą-
dowej są wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadania własne. 
Ust. 2. Jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa, ustawa może zlecić jednost-
kom samorządu terytorialnego wykonywanie innych zadań publicznych. Ustawa określa 
tryb przekazywania i sposób wykonywania zadań zleconych”.
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Po drugie, zwrócić należy uwagę, że chroniąc konstytucyjne prawo 
wspólnoty mieszkańców do samorządności, ustrojodawca zobowiązał 
ustawodawcę zwykłego do urzeczywistnienia przy ustawowym określa-
niu imperium władzy municypalnej nie tylko wyżej omówionych zało-
żeń. Mianowicie za wiążący w tej materii uznać należy obowiązek działa-
nia ustawodawcy w zgodzie z odnośną aksjologią naszej Konstytucji. Jak 
już wskazywano, wypływa z niej, determinujący wprost granice samo-
rządności terytorialnej, nakaz decentralizacji władzy w duchu ochrony 
subsydiarnego charakteru władzy centralnej. Ten ostatni powinien być 
kwalifikowany jako trwały element kultury politycznej naszego kraju, 
a w efekcie interpretowany jako postulat sukcesywnego rozszerzania wraz 
z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego zakresu władzy municypalnej, 
stosownie do poszerzania się zdolności i kompetencji lokalnych i regio-
nalnych wspólnot do samozarządzania kompleksem spraw publicznych 
bezpośrednio ich dotyczących. Z tej perspektywy istniejący w trakcie prac 
ustrojodawczych nad regulacjami Konstytucji z 1997 r. ustawowy stan 
prawny, wyznaczający imperium samorządu terytorialnego, kwalifikowa-
ny być musiał jako wiążący, nienaruszalny dla prawodawcy punkt odnie-
sienia dla myślenia o przedmiocie i zakresie tegoż władztwa. W efekcie 
stanowić winien niesporne minimum zadań i kompetencji przynależnych 
temu samorządowi. 

Powyższy sposób interpretacji regulacji konstytucyjnej w kontek-
ście zastanego stanu prawnego samorządności terytorialnej niewątpli-
wie znalazł zastosowanie. Argumentu na rzecz tej tezy dostarcza zaś ta 
okoliczność, że sankcjonując zakres władztwa samorządu gminnego po 
wejściu w życie, nowej ówcześnie, Konstytucji z 1997 r., ustawodawca 
nie zdecydował się na przyjęcie ustawy o samorządzie gminnym o no-
wej materialnie treści. Mianowicie sięgnął do dotychczas obowiązują-
cej ustawy o samorządzie terytorialnym, zmieniając jej tytuł na ustawę 
o samorządzie gminnym, i tym samym zreglamentował zarówno ustrój, 
jak i zakres imperium samorządu gminnego. Następnie, w wykonaniu 
stosownego konstytucyjnego obowiązku, prawodawca przyjął usta-
wy regulujące status ustrojowy pozostałych szczebli samorządu tery-
torialnego, łącznie z przedmiotem i zakresem imperium powiatowych 
i wojewódzkich wspólnot. Te ostatnie regulacje, jeśli samorządność 
terytorialną traktujemy jako pewien proces sukcesywnej aktywizacji 
ludności poszczególnych struktur samorządowych (w duchu wzbudza-
nia ich zdolności do dbałości o dobro wspólne) przez uspołecznia-
nie systemu sprawowania władzy publicznej, stają się, podobnie jak 
wcześniej przywołana ustawa o samorządzie terytorialnym, wiążącym 
ustawodawcę, nienaruszalnym standardem władztwa municypalnego 
tych wspólnot. Uzasadnieniem dla odebrania części tych zadań wraz 
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z kompetencjami danej wspólnocie samorządowej mogłaby stać się 
wyłącznie możliwość wykazania trwałej jej niewydolności do ich efek-
tywnego sprawowania.

Z całokształtu poświęconych samorządności terytorialnej regulacji 
Konstytucji RP oraz odnośnych, ukształtowanych po 1990 r., tradycji 
ustrojowych wynika, że w zamyśle ustrojodawcy samorząd terytorialny 
powołany został, by zagwarantować lokalnym oraz regionalnym wspól-
notom możliwość świadomego kształtowania różnego rodzaju stosun-
ków, w tym zwłaszcza społecznych i gospodarczych, na obszarach obję-
tych terytorialnie zakresem ich władzy zwierzchniej. Niezbędne minimum 
ich władztwa wyznaczać zaś mają155, po pierwsze, obowiązująca uprzed-
nio, przed 1997 r., ustawa o samorządzie terytorialnym156, a po drugie, 

155 Na temat analizy władztwa samorządowego w ustrojowych ustawach samorządo-
wych zob.: Z. Leoński, Ustrój i zadania samorządu terytorialnego, w: Samorząd w Polsce 
– istota, formy, zadania, red. S. Wykrętowicz, Poznań 2004, s. 133–213; D. Strus, Istota 
i charakter zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w: Samorząd te-
rytorialny w Polsce. Wybrane zagadnienia ustroju i działalności, red. J. Bucińska, D. Strus, 
R. Stec…, s. 83–96.

156 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz.U. 1990, nr 16, 
poz. 95. Z dniem 29 grudnia 1998 r. tytuł ustawy otrzymał następujące brzmienie – 
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1998, nr 162, poz. 1126). 
Wskazana ustawa w niezmienionym brzmieniu wyznacza przedmiot władztwa samo-
rządu gminnego w art. 6, stanowiąc w ust. 1: „Do zakresu działania gminy należą 
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz 
innych podmiotów. Ust. 2. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, 
o których mowa w ust. 1, należy do gminy”, a także w art. 7 ust. 1 zd. 1: „Zaspoka-
janie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy”, oraz w ust. 2,  
określając, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy. Ponadto, zakres 
tak określonego imperium gminnego został doprecyzowany w drodze egzemplifikacji 
zadań własnych gminy. We wskazanym przepisie w dniu 8 marca 1990 r. rozstrzygnięto 
bowiem, że „w szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1) ładu przestrzennego, 
gospodarki terenami i ochrony środowiska; 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów 
oraz organizacji ruchu drogowego; 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz 
urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrze-
nia w energię elektryczną i cieplną; 4) lokalnego transportu zbiorowego; 5) ochrony 
zdrowia; 6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 7) gminne-
go budownictwa mieszkaniowego; 8) oświaty, w tym szkół podstawowych, przedszkoli 
i innych placówek upowszechniania kultury; 9) kultury, w tym bibliotek komunalnych 
i innych placówek upowszechniania kultury; 10) kultury fizycznej, w tym terenów re-
kreacyjnych i urządzeń sportowych; 11) targowisk i hal targowych; 12) zieleni gminnej 
i zadrzewień; 13) cmentarzy komunalnych; 14) porządku publicznego i ochrony prze-
ciwpożarowej; 15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 
oraz obiektów administracyjnych”. 
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nowo przyjęte, po wejściu w życie nowej wówczas ustawy zasadniczej, 
ustawy o samorządzie powiatowym157 i wojewódzkim158. Niemniej ko- 

157 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998, nr 91, 
poz. 578) w następujący sposób określała zakres i zadania tegoż samorządu w art. 4 
ust. 1: „Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponad-
gminnym w zakresie: 1) edukacji publicznej, 2) promocji i ochrony zdrowia, 3) pomocy 
społecznej, 4) polityki prorodzinnej, 5) wspierania osób niepełnosprawnych, 6) trans-
portu zbiorowego i dróg publicznych, 7) kultury i ochrony dóbr kultury, 8) kultury fi-
zycznej i turystyki, 9) geodezji, kartografii i katastru, 10) gospodarki nieruchomościami, 
11) administracji architektoniczno -budowlanej, 12) gospodarki wodnej, 13) ochrony 
środowiska i przyrody, 14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, 15) porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 16) ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpo-
żarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz 
środowiska, 17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 
18) ochrony praw konsumenta, 19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń uży-
teczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 20) obronności, 21) promocji 
powiatu, 22) współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ust. 2. Do zadań publicz-
nych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach za-
dań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Ust. 3. Ustawy 
mogą określać inne zadania powiatu. Ust. 4. Ustawy mogą określać niektóre sprawy 
należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej 
wykonywane przez powiat. Ust. 5. Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej 
gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych 
w porozumieniu. Ust. 6. Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin”.

158 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 1998, nr 91, 
poz. 576) w następujący sposób określała zakres i zadania tegoż samorządu w art. 11 
ust. 1. „Samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa, uwzględniającą 
w szczególności następujące cele: 1) pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie 
i rozwijanie tożsamości lokalnej; 2) pobudzanie aktywności gospodarczej; 3) podnoszenie 
poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa; 4) zachowanie 
wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych 
pokoleń; 5) kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego. Ust. 1a (uchylony). Ust. 1b. 
W strategii rozwoju województwa wydziela się okres niewykraczający poza okres objęty 
aktualnie obowiązującą średniookresową strategią rozwoju kraju. Ust. 1c. Strategia roz-
woju województwa zawiera: 1) diagnozę sytuacji społeczno -gospodarczej województwa; 
2) określenie celów strategicznych polityki rozwoju województwa; 3) określenie kierun-
ków działań podejmowanych przez samorząd województwa dla osiągnięcia celów strate-
gicznych polityki rozwoju województwa; 4) (uchylony); 5) (uchylony). Ust. 1d. Strategia 
rozwoju województwa uwzględnia cele średniookresowej strategii rozwoju kraju, krajo-
wej strategii rozwoju regionalnego, odpowiednich strategii ponadregionalnych, a także 
cele i kierunki koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. 1da. W strategii roz-
woju województwa uwzględnia się obszary strategicznej interwencji państwa, o których 
mowa w art. 12a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (Dz.U. z 2017 r. poz. 1376 i 1475). Ust. 1e. Strategia rozwoju wojewódz-
twa może być zaktualizowana w każdym czasie, jeżeli wymaga tego sytuacja społeczno-
 -gospodarcza lub przestrzenna województwa. Do aktualizacji stosuje się odpowiednio 
ust. 1–1da, art. 12 i art. 12a oraz art. 6, art. 6a, art. 10a i art. 13 ustawy z dnia 6 grud-
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nieczność realizacji konstytucyjnego postulatu kwalifikowania nakazu 
decentralizacji władzy publicznej w duchu subsydiarności władzy cen-
tralnej jako trwałego elementu kultury prawnej i politycznej nie pozwa-
la traktować przyjętych w interesującej nas materii rozstrzygnięć jako 
ostatecznych, a co za tym idzie – stałych, niepodlegających modyfika-
cjom. Ze wskazanej aksjologii wynika, że ustawodawca został zobowią-
zany do sukcesywnego rozszerzania ustawą zarówno możliwości rozwoju 
samorządności terytorialnej, jak również katalogu zadań i kompetencji 
przypisanych poszczególnym szczeblom wspólnot samorządowych sto-
sownie do aktualnego poziomu zdolności społecznych i politycznych 
tych struktur społeczeństwa obywatelskiego159. To te uwarunkowania  

nia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Ust. 2. Samorząd województwa 
prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa się: 1) tworzenie warunków 
rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy; 2) utrzymanie i rozbudowa infra-
struktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim; 3) pozyskiwanie i łączenie 
środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu uży-
teczności publicznej; 4) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu 
wykształcenia obywateli; 5) racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowa-
nie środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju; 6) wspieranie 
rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu tech-
nologicznego oraz innowacji; 7) wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki 
nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalne wykorzystywanie; 8) promocja walorów 
i możliwości rozwojowych województwa; 9) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz 
integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”.

159 W obowiązującym aktualnie brzmieniu ustawa o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
2017, poz. 1875, 2232), nie zmieniając – stosownie do odnośnej regulacji art. 166 ust. 1 
Konstytucji – przedmiotu imperium wspólnoty gminnej, rozszerzając pierwotny katalog 
spraw objętych jego zakresem, w następujący go doprecyzowuje: „W szczególności zadania 
własne obejmują sprawy: 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony 
środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów 
oraz organizacji ruchu drogowego; 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usu-
wania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń 
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię 
elektryczną i cieplną oraz gaz; 3a) działalności w zakresie telekomunikacji; 4) lokalnego 
transportu zbiorowego; 5) ochrony zdrowia; 6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i za-
kładów opiekuńczych; 6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 7) gminnego 
budownictwa mieszkaniowego; 8) edukacji publicznej; 9) kultury, w tym bibliotek gmin-
nych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 10) kultury 
fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 11) targowisk 
i hal targowych; 12) zieleni gminnej i zadrzewień; 13) cmentarzy gminnych; 14) porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowo-
dziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego; 
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów ad-
ministracyjnych; 16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opie-
ki socjalnej, medycznej i prawnej; 17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, 
w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania 
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programów pobudzania aktywności obywatelskiej; 18) promocji gminy; 19) współpracy 
i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3  
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r., poz. 60 i 573); 20) współpracy  
ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw”.

W obowiązującym aktualnie brzmieniu ustawa o samorządzie powiatowym (t.j. 
2017, poz. 1868, z 2018, poz. 130), nie zmieniając – stosownie do odnośnej regulacji 
art. 166 ust. 1 Konstytucji – przedmiotu imperium wspólnoty powiatowej, rozszerzając 
pierwotny katalog spraw objętych jej zakresem, w następujący sposób go doprecyzowuje 
w art. 4 ust. 1. „Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakte-
rze ponadgminnym w zakresie: 1) edukacji publicznej; 2) promocji i ochrony zdrowia; 
3) pomocy społecznej; 3a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 4) polityki  
prorodzinnej; 5) wspierania osób niepełnosprawnych; 6) transportu zbiorowego i dróg 
publicznych; 7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 8) kultury fi-
zycznej i turystyki; 9) geodezji, kartografii i katastru; 10) gospodarki nieruchomościa-
mi; 11) administracji architektoniczno -budowlanej; 12) gospodarki wodnej; 13) ochrony 
środowiska i przyrody; 14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; 15) porząd-
ku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym 
wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpo-
żarowego i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz 
środowiska; 17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; 
18) ochrony praw konsumenta; 19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń uży-
teczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; 20) obronności; 21) promocji po-
wiatu; 22) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r., poz. 60 
i 573); 23) działalności w zakresie telekomunikacji”.

W obowiązującym aktualnie brzmieniu ustawa o samorządzie województwa (t.j. 
Dz.U. 2017, poz. 2096; Dz.U. 2018, poz. 130), nie zmieniając – stosownie do odnośnej 
regulacji art. 166 ust. 1 Konstytucji – przedmiotu imperium tej wspólnoty regionalnej, 
rozszerzając pierwotny katalog spraw objętych jej zakresem, w następujący sposób go 
doprecyzowuje w art. 11 ust. 1: „Samorząd województwa określa strategię rozwoju wo-
jewództwa, uwzględniającą w szczególności następujące cele: 1) pielęgnowanie polskości 
oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej miesz-
kańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej; 2) pobudzanie aktyw-
ności gospodarczej; 3) podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospo-
darki województwa; 4) zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego 
przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń; 5) kształtowanie i utrzymanie ładu 
przestrzennego. Ust. 1a (uchylony). Ust. 1b. W strategii rozwoju województwa wydziela 
się okres niewykraczający poza okres objęty aktualnie obowiązującą średniookresową 
strategią rozwoju kraju. Ust. 1c. Strategia rozwoju województwa zawiera: 1) diagnozę sy-
tuacji społeczno -gospodarczej województwa; 2) określenie celów strategicznych polityki 
rozwoju województwa; 3) określenie kierunków działań podejmowanych przez samo-
rząd województwa dla osiągnięcia celów strategicznych polityki rozwoju województwa; 
4) (uchylony); 5) (uchylony). Ust. 1d. Strategia rozwoju województwa uwzględnia cele 
średniookresowej strategii rozwoju kraju, krajowej strategii rozwoju regionalnego, odpo-

ustrojowe niewątpliwie stanowiły przesłankę dla ustawodawcy przy do-
stosowywaniu ustawowych rozwiązań ustrojowych samorządności tery- 
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torialnej – oczywiście, w granicach jej konstytucyjnego modelu – do no-
wych potrzeb, wypływających ze zjawisk regionalizacji czy też metropoli-
zacji160, a mianowicie potrzeby stworzenia podstaw prawnych powołania 
wielkich aglomeracji miejskich161.

wiednich strategii ponadregionalnych, a także cele i kierunki koncepcji przestrzennego 
zagospodarowania kraju. 1da. W strategii rozwoju województwa uwzględnia się obszary 
strategicznej interwencji państwa, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2017 r., poz. 1376 
i 1475). Ust. 1e. Strategia rozwoju województwa może być zaktualizowana w każdym 
czasie, jeżeli wymaga tego sytuacja społeczno -gospodarcza lub przestrzenna wojewódz-
twa. Do aktualizacji stosuje się odpowiednio ust. 1–1da, art. 12 i art. 12a oraz art. 6, 
art. 6a, art. 10a i art. 13 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia poli-
tyki rozwoju. 2. Samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa, na 
którą składa się: 1) tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku 
pracy; 2) utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wo-
jewódzkim; 3) pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, 
w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej; 4) wspieranie i prowadzenie 
działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli; 5) racjonalne korzysta-
nie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju; 6) wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki 
i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji; 7) wspieranie rozwoju 
kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalne wyko-
rzystywanie; 8) promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa; 9) wspiera-
nie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu”.

160 Szerzej na ten temat: B. Dolnicki, Założenia ustawy o powiecie metropolitalnym 
Aglomeracji Śląskiej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2013, nr 12, s. 72–88; B. Dolnic-
ki, R. Marchaj, Górnośląsko -Zagłębiowska Metropolia, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 
i Socjologiczny” 2017, z. 3, s. 73–89; Eidem, Związek metropolitalny w województwie 
śląskim, „Samorząd Terytorialny” 2017, nr 7/8, s. 5–18.

161 Zob. uchylona w dniu 7 kwietnia 2017 r. ustawa z dnia 9 października 2015 r. 
o związkach metropolitalnych, Dz.U. 2015, poz. 1890 oraz obowiązujące: ustawa z dnia 
9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim, Dz.U. 2017, 
poz. 730 wraz z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie 
utworzenia w województwie śląskim związku metropolitalnego pod nazwą „Górnośląsko-
 -Zagłębiowska Metropolia”, Dz.U. 2017, poz. 1290. 





Rozdział trzeci

Wymóg ochrony prawa wspólnoty lokalnej 
do samorządności terytorialnej 
jako wartość konstytucyjna

1.  Podstawy i mechanizmy ochrony 
konstytucyjnego modelu samorządu terytorialnego

Przeprowadzone analizy idei samorządności terytorialnej jako jednej 
z wartości konstytucyjnych prowadzą do wniosku, że zagadnienie okreś- 
lenia zakresu władzy decyzyjnej (imperium) należnej organom intere-
sującego nas samorządu (jego rzeczywistego uczestnictwa w sprawowa-
niu władzy publicznej) ustrojodawca powierzył w całości ustawodawcy 
zwykłemu. Tego ostatniego zobligował bowiem do przyjęcia kompleksu 
ustaw ustrojowych, wyznaczając im dwa cele. Po pierwsze, ugruntowanie 
samorządności lokalnej – z uwagi na jej uprzednie powołanie do życia 
ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym1 – jako trwa-
łego elementu systemu władzy państwowej w naszym kraju. Po drugie, 
zdefiniowanie ustawą rzeczywistej pozycji ustrojowej instytucji samorzą-
du terytorialnego, począwszy od przesądzenia jego struktury, przez wy-
znaczenie przynależnej mu części zadań publicznych, aż po ich rozdyspo-
nowanie na poszczególne szczeble tego samorządu wraz ze stosownymi 
kompetencjami.

W tak wyznaczonej materii nasza Konstytucja formułuje szereg, 
wcześniej omówionych, norm prawnych, które choć bezwzględnie wią-
żą ustawodawcę zwykłego, jednak wymagają w znacznej mierze niejako 
„twórczej” konkretyzacji w ustawie. Interesujące nas przepisy, pomimo że 
z całą pewnością nie wykazują cech właściwych normom programowym, 

1 Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95.
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lecz normom -zasadom, to jednak ich treść posiada wyłącznie dyrektyw-
ny charakter2. Normy te nie wpływają bowiem w sposób bezpośredni 
na kształt, a tym bardziej nie definiują zadań czy praw podmiotowych 
samorządu lokalnego, czy regionalnego. W piśmiennictwie stwierdza się 
wręcz, że wyposażone jedynie w moc dyrektywną interesujących nas sub-
reguł maksymy samorządności terytorialnej, w tym zwłaszcza komple-
mentarne subsydiarności i decentralizacji, nie pozwalają na wskazanie 
miarodajnych przesłanek do określenia katalogu zadań publicznych, któ-
re zdolne byłby w sposób efektywny i racjonalny wykonywać poszczegól-
ne szczeble wspólnot lokalnych. Na tym tle wskazuje się, że ustrojodawca 
przyznał ustawodawcy zwykłemu, ale także i władzy sądowniczej, dale-
ko idącą swobodę w wyznaczaniu sfery władztwa przynależnego samo-
rządowi terytorialnemu graniczącą wręcz z dowolnością3.

Mogłoby się zatem wydawać, że przy wyborze i doborze dróg praw-
nych ugruntowania samorządności terytorialnej, jak i jej ewentualne-
go modyfikowania, prawodawca może czuć się niczym nieskrępowany, 
a mianowicie w sposób swobodny czy niemal dowolny definiować, czym 
jest samorządność lokalna/regionalna i jakie są jej granice. W efekcie 
mógłby przyjąć tezę, że wskazane regulacje konstytucyjne nie stanowią 
(nawet po ewentualnym uszczegółowieniu w ustawie) podstawy praw-
nej roszczeń o udzielenie stosownej ochrony interesom samorządów lo-
kalnych i regionalnych wspólnot czy to przed sądem, czy Trybunałem 
Konstytucyjnym. Niemniej dogłębna analiza konsekwencji wypływają-
cych z norm prawnych kształtujących podstawy ustrojowe samorządno-
ści terytorialnej w Konstytucji RP prowadzi do wniosku, że taka teza 
jest nieuprawniona. Samorząd terytorialny, jak każda inna instytucja 
o statusie konstytucyjnym, objęty jest na zasadach ogólnych systemem 
gwarancji służących ochronie przestrzegania norm ustawy zasadniczej, 
tak w działalności prawodawczej, jak i organów powołanych do stoso-
wania prawa. Wniosek ten jest tym bardziej zasadny, jeśli uwzględnimy, 
że żadna z zespołu norm prawnych naszej Konstytucji, wyznaczających 
podstawy ustrojowe samorządności terytorialnej, nie posiada statusu 
normy programowej, która mogłaby być w sposób dowolny skonkrety- 
zowana, a następnie wykonana przez ustawodawcę zwykłego. Każda z nich  
odpowiada cechom właściwym albo norm-zasad, albo norm-reguł. 
Jako takie powinny one, możliwie najwierniej, zostać urzeczywistnione 

2 Zob. M. Ziel iński, Konstytucyjne zasady prawa, w: Charakter i struktura norm 
Konstytucji, red. J. Trzciński, Warszawa 1997, s. 68.

3 Tak P. Chmielnicki, „Istotna część zadań publicznych” i zasada subsydiarności 
jako konstytucyjne dyrektywy określające zakres działania samorządu terytorialnego i ich 
realizacja w ustawodawstwie i orzecznictwie, w: Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe 
i praktyka, red. P. Sarnecki, Warszawa 2005, s. 67–68.
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w ustawach zwykłych, których przepisy prawne winny następnie być in- 
terpretowane i stosowane w sposób zgodny z relewantnymi, będącymi 
przedmiotem naszych rozważań, normami Konstytucji. Niemniej wy-
łącznie dyrektywalny charakter norm-zasad odnoszących się do statusu 
prawnego omawianej instytucji powoduje, że ustawodawca, kształtując 
ustawowe podstawy ustrojowe samorządności terytorialnej, mógł korzy-
stać z pewnej swobody, jednakże nie sposób twierdzić, że graniczyła ona 
z dowolnością. Wybór przez ustrojodawcę dyrektywalnej formy ukształ-
towania podstaw konstytucyjnych samorządności terytorialnej wspólnot 
lokalnych i regionalnych nie był bowiem podyktowany tym, by zagwa-
rantować ustawodawcy nieskrępowaną swobodę w kształtowaniu inte-
resujących nas norm ustawowych. Ustrojodawca, mając świadomość, że 
decydując o zakwalifikowaniu samorządności lokalnej jako jednej z wielu 
struktur w dużej mierze samoorganizującego się społeczeństwa obywatel-
skiego, nie może traktować instytucji jej sankcjonującej jako statycznej, 
tj. niepodlegającej naturalnym procesom ewolucyjnym wraz z rozwojem 
i zwiększaniem stopnia dojrzałości tegoż społeczeństwa. Z tej perspekty-
wy samorządność terytorialna i udział usankcjonowanej na jej podstawie 
instytucji w sprawowaniu władzy państwowej stają się elementem kultu-
ry prawnej, która powinna być sukcesywnie ugruntowywana w ustawach, 
a następnie – przez wprowadzane w nich etapowo zmiany – rozwijana 
w drodze działań państwa na rzecz stymulowania aktywizacji struktur 
społeczeństwa obywatelskiego. Osiągnięciu tak wyznaczonego celu słu-
żyć miało ujęcie podstaw samorządności terytorialnej jako zasad ustroju, 
których unormowanie ma właśnie charakter dyrektywalny. W ten sposób 
zabezpieczono ustawodawcy prawo do elastyczności w wyznaczaniu gra-
nic i sposobu urzeczywistniania wartości konstytucyjnych wypływają-
cych ze wskazanych norm ustawy zasadniczej, łącznie z przyznaniem mu 
uprawnienia do modyfikowania pierwotnych rozstrzygnięć w tej materii 
stosownie do stopnia rozwoju i dojrzałości lokalnych czy regionalnych 
wspólnot. Punktem odniesienia dla tych ustaleń ustawodawcy powinna 
zaś być aktualna zdolność społeczności lokalnej do samozarządu określo-
nymi kategoriami spraw publicznych. Z tej perspektywy konstytucyjna 
samorządność terytorialna to zadania i procedura uspołeczniania proce-
su sprawowania władzy publicznej przez udział w nim struktur interesu-
jącego nas samorządu.

Na tle powyższego jawi się, że ustrojodawca nie pozostawił kwestii 
kształtowania ustawowych podstaw prawnych prawa do samorządności 
terytorialnej lokalnych i regionalnych wspólnot wyłącznej i swobodnej 
woli prawodawcy zwykłego. Winien on czuć się w tej materii związany 
z jednej strony dyrektywami wypływającymi z interesujących nas norm 
Konstytucji, a z drugiej – artykułowanymi przez lokalne czy regionalne 
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wspólnoty potrzebami w zakresie rozwijania instytucji ich samorządno-
ści oraz zwiększania jej partycypacji w sprawowaniu władzy publicznej 
(polegającej na rozszerzaniu katalogu zadań publicznych wyznaczających 
jej imperium). Jednocześnie limitem dla obu wymienionych tendencji, 
jak również możliwych zakusów władzy centralnej do zwiększania swego 
zakresu władztwa ze szkodą dla samorządu terytorialnego, powinna być 
inna konstytucyjna wartość, już niejednokrotnie przywoływana, a mia-
nowicie „dobro wspólne”. Personifikacją tego ostatniego jest państwo – 
Rzeczpospolita Polska – rozumiane jako przedmiot troski każdego oby-
watela oraz wszelkich struktur i instytucji w nim funkcjonujących. To 
władza polityczna sprawowana przez reprezentanta-suwerena uprawnio-
na jest do definiowania kategorii składających się na wskazane pojęcie. 
Potrzeba ochrony dobra wspólnego może w konsekwencji stać się prze-
słanką delimitacyjną dla rodzących się i artykułowanych potrzeb rozwo-
ju samorządności terytorialnej w odniesieniu do konkretnych kategorii 
spraw. Osią realizacji interesującej nas wartości ustroju staje się zatem 
odpowiednie zharmonizowanie oraz zbalansowanie kolidujących z sobą 
interesów suwerena, postrzeganego równolegle jako ogół obywateli na-
szego kraju oraz podlegającego rozczłonkowaniu na lokalne wspólnoty 
z konstytucyjnym statusem quasi -suwerena.

Z tej perspektywy przesłanki kształtujące samorządność terytorialną 
i kierunki jej aktywizacji jawią się jako formułowane w znacznej mierze 
niezależne od woli organów państwowych, z jednoczesnym zabezpiecze-
niem stosownego wpływu centralnej władzy państwowej na jej rozwój, 
łącznie z prawem do jego ukierunkowywania stosownie do potrzeb pań-
stwa, wyznaczanych wymogiem realizacji dobra wspólnego. W konse-
kwencji niewątpliwie o istnieniu samorządu terytorialnego oraz o przed-
miocie i granicach samorządności regionalnych czy lokalnych wspólnot 
nie decyduje sam przepis Konstytucji. Ustawa zasadnicza z uwzględnie-
niem całokształtu swych norm wyznacza jedynie, oczywiście prawnie 
wiążące, ale tylko pewne, ramy dla urzeczywistnienia samorządności 
lokalnej. Formułując je, nałożono na państwo i jego ustawodawcę obo-
wiązek usankcjonowania instytucji samorządu terytorialnego wraz ze 
stworzeniem warunków do jego rozwoju, czyniąc lokalne wspólnoty ob-
ligatoryjnymi, kreowanymi nie samorzutnie, lecz przez państwo, elemen-
tami struktury społeczeństwa obywatelskiego.

Biorąc to pod uwagę, wydaje się, że zamiast mówić o konstytucyj-
nej zasadzie samorządności terytorialnej poprawniej jest się posługiwać 
terminem „zasada ochrony samorządności terytorialnej”, czyniąc tym 
samym immamentnym elementem tej kategorii ustrojowej system insty-
tucji i procedur służących jej ochronie. Przyjąć w konsekwencji należy, 
że do kategorii subreguł sformułowanej powyżej zasady, obok maksymy 
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samorządności terytorialnej składającej się z subreguł samodzielność, po-
mocniczość i decentralizacja, należeć będzie jako jej subreguła ochrona 
konstytucyjnego modelu samorządu terytorialnego.

Na tym tle rodzi się pytanie o wskazanie procedur gwarantujących od-
powiednie do powyższych wymogów kształtowanie podstaw ustawowych 
samorządności terytorialnej, a także zabezpieczających ich poprawne – 
tzn. zgodne z Konstytucją i ustawą – nie tylko wykonywanie, lecz także 
rozwijanie stosownie do wyartykułowanych potrzeb wspólnot samorzą-
dowych. Wydaje się, że tak zakreślone pole badawcze powinno zostać 
rozważone przez pryzmat instytucji i procedur służących z jednej strony 
kontroli konstytucyjności prawa, a z drugiej – konstytucyjności działań 
organów władzy publicznej, czyli odpowiednio aktów stanowienia i sto-
sowania prawa. Do ich kręgu zakwalifikować możemy znajdujące oparcie 
w naszej Konstytucji instytucje kontroli i nadzoru nad samorządem te-
rytorialnym oraz instrumenty służące sądowej ochronie samodzielności 
jednostki samorządu terytorialnego. Odrębnym przedmiotem rozważań 
powinny stać się środki, które pozwalałyby na zagwarantowanie konsty-
tucyjności prawa stanowionego w obrębie samorządności terytorialnej, 
łącznie z uprawnieniem do stosownej reakcji na legislacyjne niedostatki 
urzeczywistniania samorządności terytorialnej w sposób odpowiadający 
celom, potrzebom i stopniowi rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 
którego jedną z istotniejszych struktur organizacyjnych jest omawiania 
samorządność.

2.  Kontrola i nadzór jako instytucje 
ochrony samorządności terytorialnej

W literaturze podkreśla się, że kontrola i nadzór to ontologiczno-
 -prawne dwie rodzajowo różne kategorie. Kontrola wyraża się w czyn-
nościach faktycznych, niewywołujących bezpośrednio skutków prawnych 
czy bezpośredniej ingerencji w funkcjonowanie kontrolowanego. Nad-
zór z kolei opiera się na kontroli, gdyż czynności kontrolne poprzedzają 
działanie nadzorcze. Sprawowanie nadzoru sprowadza się do dokonania 
czynności prawnej, tj. zastosowania środka nadzoru przybierającego po-
stać aktu nadzoru. Treść tego ostatniego wynika bezpośrednio z treści 
wniosków pokontrolnych. Mianowicie wypływająca z nich pozytywna 
ocena działalności kontrolowanego wyklucza zastosowanie środków 
nadzoru. Natomiast gdy wskazana ocena jest negatywna, pociąga za sobą 
konieczność wyciągnięcia przewidzianych przepisami prawa konsekwen-
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cji prawnych wobec kontrolowanego, czyli stosowania środków nadzo-
ru. Z tej perspektywy omawiane instytucje jawią się w sensie kategorii 
ontologiczno -prawnych jako pojęcia rozłączne4.

Przeprowadzone w piśmiennictwie analizy interesujących nas insty-
tucji prowadziły kompetentnych badaczy do wniosku, że stosowanie ich 
środków może skutecznie ograniczyć, zwłaszcza w aspekcie praktycznego 
działania, nadużycia władzy w jednostkach samorządu terytorialnego5. 
Niemniej w kontekście przedmiotu naszych rozważań pojawia się pyta-
nie, czy obok wskazanej funkcji, kontrola i nadzór mogą odgrywać także 
rolę instrumentów ochrony funkcjonowania w naszym państwie insty-
tucji samorządu terytorialnego w sposób zgodny z jej konstytucyjnym 
modelem. Odpowiednio stosowane środki kontroli i nadzoru, w efekcie 
bieżącego obserwowania, ustalenia i oceniania sposobu sprawowania 
części imperium władzy państwowej spoczywającej w rękach wspólno-
ty lokalnej i jej organów przedstawicielskich niewątpliwie umożliwiają 
szybkie reagowanie na zjawiska niepożądane z punktu widzenia naruszeń 
wartości konstytucyjnych. Na tle tej tezy konieczne staje się udzielenie 
odpowiedzi na kolejne pytanie, a mianowicie które z konstytucyjnych 
środków kontroli i nadzoru mogłyby złożyć się na treść konstytucyj-
nej reguły ochrony konstytucyjnego modelu samorządu terytorialnego 
w proponowanym w tym opracowaniu rozumieniu.

Z perspektywy tak zakreślonego pola badawczego w dalszej części 
rozważań przedmiotem ocen staną się wybrane środki prawne kontroli 
i nadzoru, które wykazują potencjalną zdolność do realizowania jednej 
z dwóch funkcji. Po pierwsze, mają zapobiegać występowaniu naruszeń 
centralnej czy terenowej władzy państwowej konstytucyjnej maksymy 
samodzielności jednostek samorządu terytorialnego w samozarządzie 
przypisaną im częścią spraw publicznych, a ponadto innych wartości 
składających się na model samorządności osadzony w przepisach usta-
wy zasadniczej. Po drugie, mają przeciwdziałać nadużyciom władzy mu-
nicypalnej z uchybieniem stosownych wartości konstytucyjnych przez 
podmioty piastujące funkcje organów w jednostkach samorządu teryto-
rialnego6. Uchybienie konstytucyjnym wartościom kształtującym samo-

4 B. Dolnicki, Nadzór nad samorządem terytorialnym, Katowice 1993, s. 56–59.
5 Zob. m.in. E. Koniuszewska, Środki prawne ograniczające nadużycia władzy 

w jednostkach samorządu terytorialnego w ustrojowym prawie administracyjnym, Warsza-
wa 2009.

6 Zob. na temat granic statutowego władztwa ustrojowo -organizacyjnego jednostek 
samorządu terytorialnego S. Kalina, Kontrola legalności statutu jednostki samorządu te-
rytorialnego a zasada proporcjonalności, w: Standardy konstytucyjne a problemy władzy są-
downiczej i samorządu terytorialnego, red. O. Bogucki, J. Ciapała, P. Mijal, Szczecin 
2008, s. 160–165.
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rządność terytorialną może polegać nie tyle na naruszeniu ustawowych 
przepisów prawa materialnego i formalnego wyznaczających standardy 
postępowania, ile na nieuwzględnieniu w podejmowanych decyzjach czy 
to wobec wspólnot samorządowych, czy to przez organy tych ostatnich 
relewantnych prawnie wartości konstytucyjnych wyznaczających właści-
wy kierunek działania.

W zakresie działalności organów wspólnoty samorządowej interesu-
jące nas naruszenie Konstytucji może przybrać różnoraką postać – po 
pierwsze, braku właściwego zdefiniowania celów i interesów lokalnej 
wspólnoty, a w konsekwencji ich niewłaściwego zrealizowania w procesie 
wykonywania zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, a po 
drugie, nieuwzględnienia lub uwzględnienia w niewłaściwym stopniu re-
lewantnych kategorii dobra wspólnego przy wykonywaniu przynależnych 
jednostce samorządu terytorialnego zadań publicznych. Dobro wspólne 
ogółu obywateli i państwa jako takiego (zdekodowane z art. 1 Konsty-
tucji), jak i dobro wspólnoty samorządowej definiowane – na podstawie 
art. 166 ust. 1 – jako prawo do zaspokajania potrzeb wspólnoty samo-
rządowej to kategorie chronione na gruncie ustawy zasadniczej. Reali-
zowanie zadań publicznych wymaga odpowiedniego zbalansowania czy 
zharmonizowania kolidujących z sobą celów i interesów służących osiąg- 
nięciu obu powyższych kategorii dobra, gdy wykonywane są one w ob-
szarze funkcjonowania samorządu terytorialnego. Jednocześnie przyjąć 
wypada, że przy wykonywaniu zadań własnych jednostki samorządu 
terytorialnego priorytet powinny otrzymać cele i interesy wspólnoty sa-
morządowej przy wiążącym założeniu, że ich urzeczywistnienie nie może 
godzić w dobro wspólne. Natomiast dzięki realizacji zadań zleconych de-
finiowanych – a contrario z art. 166 ust. 1 i 2 Konstytucji – jako służą-
ce zaspokajaniu innych celów i interesów niż te wynikające z potrzeb 
wspólnoty samorządowej, nadrzędne powinny stać się cele i interesy za-
pewniające osiągnięcie dobra wspólnego z art. 1 Konstytucji. W efekcie 
przy wykonywaniu tych ostatnich organy samorządu powinny dążyć do 
urzeczywistniania w najszerszym ujęciu interesu publicznego, jednakże 
bez godzenia w dobro wspólnoty lokalnej. Konstytucyjna reguła (art. 166 
ust. 2) pozwalająca na powierzenie wspólnocie samorządowej do wy-
konywania publicznych zadań zleconych, gdy wynika to uzasadnionych 
potrzeb państwa, może być bowiem rozpatrywana w kontekście wyzna-
czenia relewantnego prawnie elementu treści dobra wspólnego. Owa uza-
sadniona potrzeba państwa implikować może konieczność uwzględnie-
nia lokalnej czy regionalnej perspektywy przy definiowaniu treści dobra 
wspólnego w ramach realizowania danego zadania publicznego, by in-
teresy tych wspólnot nie zostały naruszone. Powyższe założenia ramowe 
w dalszej części rozważań – z uwagi na przyjęty w tej części opracowa-
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nia cel badawczy, a mianowicie wyznaczenie treści reguły ochrony kon-
stytucyjnego modelu samorządu terytorialnego – zostaną odniesione do 
opartych wyłącznie na przepisach ustawy zasadniczej środków kontroli 
i nadzoru nad samorządem terytorialnym.

2.1. Kontrola nad samorządem terytorialnym

W ślad za adekwatną literaturą przedmiotu przyjąć należy, że stoso-
wanie środków kontroli polega na porównaniu rzeczywistości ze stanem 
pożądanym wypływającym z przepisów prawa. Z perspektywy posta-
wionego celu badawczego – wyznaczenia treści reguły ochrony wartości 
konstytucyjnych składających się na model samorządu terytorialnego, 
kategoria stanu pożądanego powinna zostać doprecyzowana w sposób 
zarówno zawężający, jak i rozszerzający. Interesujące nas pojęcie z jednej 
strony wyznaczają, zawężając zakres analizy, wyłącznie odnośne przepi-
sy ustawy zasadniczej, a z drugiej – rozszerzają zagadnienia ogniskujące 
się wokół realizacji subiektywnych oczekiwań wspólnoty samorządowej. 
W tym kontekście przypomnieć należy, że Konstytucja RP dobro wspól-
noty samorządowej, w rozumieniu odpowiadającym również jej subiek-
tywnym celom i potrzebom, oraz prawo do samorządności terytorial-
nej, łącznie z oczekiwaniem ugruntowywania i rozwijania tego prawa, 
podniosła do rangi wartości konstytucyjnej. Innymi słowy, z przyjętej 
w niniejszym opracowaniu perspektywy termin „stan pożądany” wyzna-
czany będzie z jednej strony przez elementy obiektywne, czyli prawo, 
a z drugiej – elementy natury subiektywnej, czyli oczekiwania, cele i po-
trzeby wspólnoty samorządowej, czyniąc kontrolę społeczną istotnym 
instrumentem ochrony realizacji konstytucyjnego modelu samorządu te-
rytorialnego.

W myśl prezentowanych poglądów celem kontroli jest przeciwdzia-
łanie zjawiskom niekorzystnym przez sygnalizowanie właściwym pod-
miotom o dokonanych spostrzeżeniach wykazujących owe nieprawidło-
wości. Niemniej z zakresu kontroli wyłączona jest możliwość władczego 
wpływania na zmianę kierunku działania kontrolowanego7. W efekcie na 
procedurę kontrolną składają się następujące czynności: ustalenie stanu 

7 Por. J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 1999, s. 7–10; Idem, 
Współczesna funkcja kontroli administracji publicznej. Kilka refleksji teoretycznych, „Kon-
trola Państwowa” 2004, nr 1, s. 17; J. Starościak, Prawo administracyjne, Warszawa 
1977, s. 349.
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faktycznego oraz stanu pożądanego w odwołaniu do właściwych wzor-
ców lub norm postępowania; zestawienie obu powyższych stanów w celu 
stwierdzenia stopnia ich zgodności lub niezgodności; wskazanie przyczyn 
ewentualnie występującej różnicy między nimi; sformułowanie zaleceń 
w celu usunięcia niepożądanych zjawisk8. Bezpośrednią reperkusją prze-
prowadzenia tak rozumianej kontroli powinno być z jednej strony na-
piętnowanie występujących nieprawidłowości przez ich wylistowanie, 
a z drugiej – przeciwdziałanie ich utrwalaniu. Z wymienionych wzglę-
dów w piśmiennictwie zwłaszcza podkreśla się znaczenie prewencyjnej 
funkcji kontroli. Ma ona bowiem uniemożliwiać lub utrudniać nieprawi-
dłowe gospodarowanie środkami publicznymi, zapobiegać zaniedbaniom 
i marnotrawstwu czy podejmowaniu niewłaściwych gospodarczo decyzji. 
Efekty te zaś osiągane są w rezultacie sformułowania przez uprawnione 
organy kontroli adekwatnych wniosków pokontrolnych, którym to pod-
miotom gwarantuje się możliwość przeprowadzenia powtórnej kontroli 
w odniesieniu do tych samych podmiotów i dziedzin ich działalności. 
Niejednokrotnie obawa przed kolejną weryfikacją w zakresie wdrożenia 
zaleceń pokontrolnych przyczynia się do szybszego i skuteczniejszego ich 
wdrożenia, jak również przeciwdziała popełnianiu tych samych błędów 
w przyszłości9. Ponadto, w piśmiennictwie formułowany jest również pog- 
ląd, zgodnie z którym zakresem kontroli objęte są nie tylko kolejno ba-
danie zgodności stanu istniejącego ze stanem postulowanym, dokonanie 
ustalenia przyczyn występujących rozbieżności oraz przekazanie wyni-
ków tego badania wraz ze stosownymi zaleceniami podmiotowi kontro-
lowanemu, lecz także złożenie dokumentu obrazującego wyniki kontroli 
podmiotowi organizacyjnie zwierzchniemu10. Wydaje się, że ostatnia ze 
wskazanych konsekwencji przeprowadzonej kontroli może w praktyce 
istotnie modyfikować jej deklarowaną ustrojowo charakterystykę jako 
instytucji pozbawionej instrumentów władczego wkraczania w działal-
ność kontrolowanych podmiotów. Podmiot zwierzchni może bowiem 
skorzystać z przysługujących mu uprawnień, łącznie z wyciągnięciem 
konsekwencji z wykrytych nieprawidłowości czy społecznie niepożąda-
nych zjawisk.

 8 Por. W. Dawidowicz, Zagadnienia ustroju administracji państwowej w Polsce, 
Warszawa 1970, s. 34.

 9 E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2002, s. 392; 
I. Sierpowska, Funkcje kontroli państwowej. Studium prawnoporównawcze, Wrocław 
2003, s. 186–187; E. Koniuszewska, Środki prawne ograniczające nadużycia władzy…, 
s. 163–169.

10 J. Boć, Kontrola prawna administracji, w: Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wro-
cław 2003, s. 381. 
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Kontrola – w zależności od przyjętego kryterium – może być bowiem 
rozmaicie klasyfikowana. Po pierwsze, kierując się charakterem prawnym 
podmiotu kontrolującego, można rozróżnić kontrolę państwową, spra-
wowaną przez podmioty władzy publicznej, oraz kontrolę społeczną re-
alizowaną przez ciała znajdujące się poza strukturą aparatu władzy, jak 
np. organizacje społeczne lub obywatele11. Ta ostatnia formuła kontroli 
nabiera szczególnego znaczenia w kontekście postrzegania pozycji wspól-
noty samorządowej jako quasi -suwerennej. Po drugie, według kryterium 
stosowanych wzorców czy norm postępowania jako podstawy przeprowa-
dzanej kontroli można wyodrębnić kontrolę działalności kontrolowanego 
sprawowaną przez pryzmat jej: legalności (tj. zgodności z zasadą legali-
zmu, a zatem ustalenia, czy czynności kontrolowanego posiadają stosow-
ne umocowanie w normach prawa materialnego, formalnego i kompeten-
cyjnego)12; gospodarności (tj. zbadania, czy kontrolowany czynił zadość 
wymogom, by nakłady na wykonanie zadania publicznego przyniosły 
możliwie maksymalne efekty (tzw. maksymalizacja efektu) przy ponie-
sieniu możliwie jak najmniejszych kosztów (tzw. minimalizacja nakładu), 
z równoczesnym zachowaniem dbałości o jak najwyższą jakość osiągnię-
tego efektu); celowości odpowiednio przedmiotowej (tj. ustalenia, czy 
kontrolowany osiągnął zamierzony cel) lub metodycznej (tj. wyjaśnienia, 
czy kontrolowany trafnie wybrał sposób, czy też drogę realizacji zamie-
rzonego celu); rzetelności (tj. sprawdzenia, czy czynności wykonywane 
przez kontrolowanego są zgodne z wymaganiami wiedzy i techniki oraz 
zasadami dobrej wiary). Po trzecie, według kryterium zakresu kontroli 
można wyróżnić: kontrolę zupełną (tj. nieograniczoną, obejmującą albo 
całość działania kontrolowanej jednostki, albo wszystkie obowiązujące 
w jej funkcjonowaniu wzorce bądź normy postępowania) oraz kontro-
lę niezupełną (ograniczoną czy fragmentaryczną, obejmującą określony 
aspekt czy to funkcjonowania kontrolowanego, czy to obowiązujących 
go wzorców lub norm postępowania. Po czwarte, z uwagi na kryterium 
czasu podjęcia działań kontrolnych można wyróżnić: kontrolę wstępną 
(uprzednią, prewencyjną, podejmowaną przed podjęciem działania na 
zewnątrz przez kontrolowanego), a następnie kontrolę faktyczną (bieżącą, 
realizowaną w toku działania kontrolowanej jednostki) oraz kontrolę na-
stępczą (represyjną, przeprowadzaną po zakończeniu określonych działań 
przez kontrolowaną jednostkę). Po piąte, na podstawie kryterium relacji 
kontrolujący – kontrolowany wyróżnić można: kontrolę wewnętrzną (re-
alizowaną w ramach tej samej struktury organizacyjnej) oraz kontrolę 

11 Zob. J. Jagielski, Współczesna kontrola społeczna (obywatelska) nad administracją 
publiczną, „Kontrola Państwowa” 2005, nr 1, s. 39–56.

12 Por. J. Jagielski, Kryterium legalności w kontroli administracji publicznej, „Kontro-
la Państwowa” 2003, nr 1, s. 13–14.
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zewnętrzną (przeprowadzaną przez podmiot zewnętrzny w stosunku do 
struktury organizacyjnej, do której włączony jest wtedy kontrolowany 
podmiot). Po szóste, stosownie do kryterium trybu podejmowania kon-
troli można wyróżnić kontrolę podejmowaną odpowiednio z urzędu lub 
na wniosek13.

W nauce prawa podkreśla się, że aby kontrola mogła poprawnie re-
alizować stawiane przed nią cele, konieczne jest, by odpowiadała pewnej 
charakterystyce wyrażającej się w zespole przypisanych jej cech. Miano-
wicie najlepiej, gdy prowadzona jest w sposób: oficjalny (tj. z urzędu, 
w celu zapewnienia przestrzegania prawa i ochrony wartości składa-
jących się na treść kategorii dobra wspólnego); aktywny (co przejawia 
się w dążeniu kontrolera do ustalenia i ujawnienia nieprawidłowości, 
a następnie wdrożenia zaleceń pokontrolnych14); bezstronny (tj. rzetel-
ny i wnikliwy, przy założeniu niewystępowania powiązań strukturalnych 
kontrolera z kontrolowaną jednostką oraz braku jego odpowiedzialności 
za funkcjonowanie tej jednostki15); proporcjonalny (tj. z przyjęciem za-
łożenia, że każdy aspekt działalności kontrolowanego zostanie poddany 
sprawdzeniu i ocenie w stopniu stosownym do jego znaczenia dla funk-
cjonowania całej wyodrębnionej struktury organizacyjnej; ma to zapo-
biegać błędom ustaleń i zaleceń pokontrolnych); fachowy (tzn. kontroler 
winien wykazywać się odpowiednią wiedzą zarówno teoretyczną, jak 
i praktyczną w odniesieniu do przedmiotu kontroli, tak by przy stosun-
kowo niewielkim nakładzie pracy uzyskać maksymalnie optymalne wy-
niki) i efektywny (tj. polegający na zogniskowaniu kontroli na ustaleniu 
i skorygowaniu istniejących nieprawidłowości w działalności kontrolo-
wanego)16.

Z uwzględnieniem przytoczonych założeń w piśmiennictwie przepro-
wadzono wnikliwe studia, których przedmiotem była analiza procedur 
kontrolnych stosowanych wobec struktur organizacyjnych samorządu te-

13 A. Biłgorajski, w: Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, red. 
R.M. Małajny, Warszawa 2013, s. 653–655; E. Koniuszewska, Środki prawne ogranicza-
jące nadużycia władzy…, s. 166–169; por. A. Sylwestrzak, Kontrola administracji, Koszalin 
1998; E. Olejniczak -Szawłowska, Pojęcie, cechy i rodzaje kontroli, w: Z. Duniew -
ska, B. Jaworska -Dębska, R. Michalska -Badziak, E. Olejniczak -Szałowska, 
M. Stahl, Prawo administracyjne: pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. 
nauk. M. Stahl, Warszawa 2000, s. 39–56; S. Jędrzejewski, w: S. Jędrzejewski, 
H. Nowicki, Kontrola administracji publicznej: kontrola a nadzór, struktura systemu, insty-
tucje, Toruń 1995, s. 7–20.

14 S. Jędrzejewski, w: S. Jędrzejewski, H. Nowicki, Kontrola administracji pub- 
licznej…, s. 28–30.

15 J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej…, s. 29.
16 S. Jędrzejewski, w: S. Jędrzejewski, H. Nowicki, Kontrola administracji pub- 

licznej…, s. 31–34.
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rytorialnego, wraz z oceną ich efektywności z wielu punktów widzenia, 
w tym zwłaszcza możliwości jej przyczyniania się co najmniej do ogra-
niczania nadużyć władzy w tym samorządzie17. Na tle rozważań prowa-
dzonych w literaturze przedmiotu pojawia się pytanie o wskazanie znaj-
dujących oparcie w ustawie zasadniczej środków kontroli, które spełnić 
mogą funkcję instrumentu przeciwdziałania i eliminowania przypadków 
naruszania konstytucyjnych podstaw ustrojowych samorządności teryto-
rialnej. Udzielenie odpowiedzi na to pytanie wymaga przeprowadzenia 
analizy odnośnych przepisów prawnych statuujących podstawy prawne 
kontroli sprawowanej w interesującym nas aspekcie. Realizując to zało-
żenie, w odwołaniu do klasyfikacji kontroli opartej na kryterium relacji 
kontroler – kontrolowany, w pierwszej kolejności należy przypomnieć, że 
wyodrębnia się dwie zasadnicze sfery kontroli prawidłowości wykonywa-
nia władztwa municypalnego, a mianowicie odpowiednio sfery: kontroli 
wewnętrznej, realizowanej w ramach struktury samorządu terytorialnego, 
oraz kontroli zewnętrznej, sprawowanej przez kontrolera usytuowanego 
poza strukturą danej jednostki samorządu terytorialnego. Tej pierwszej 
sferze kontroli przypisuje się w piśmiennictwie trzy zasadnicze funkcje: 
instruktażową (fachowego wykazania istniejącego błędu w działaniu), 
prewencyjną (przeciwdziałania występowaniu wszelkiego rodzaju nie-
prawidłowości) oraz sygnalizacyjną (przekazania decydentom informa-
cji o istniejących nieprawidłowościach)18. Z uwzględnieniem wymienio-
nych funkcji kontroli wewnętrznej podkreśla się jej znaczenie w zakresie 
stwarzania warunków do uprzedniego, gdyż przed zastosowaniem wład-
czych środków nadzoru, oddolnego wykrywania nieprawidłowości oraz 
wychwytywania błędów w działaniach, wraz z możliwością ich właś- 
ciwego ukierunkowania i usprawnienia stosownie do ustaleń i zaleceń 
pokontrolnych19.

Mając na uwadze znaczenie kontroli wewnętrznej, wydaje się, że na 
gruncie przepisów Konstytucji RP możliwe jest wyodrębnienie dwóch 
podmiotów kontroli wewnętrznej wraz ze wskazaniem stosownych pro-
cedur jej sprawowania. Mianowicie mowa tu o oddolnej kontroli we-
wnętrznej sprawowanej w sposób ciągły przez organy stanowiące jedno-
stek samorządu terytorialnego oraz wspólnotę samorządową. Znaczenie 
kontroli wykonywanej przez organy stanowiące jednostki samorządu 
terytorialnego w znacznej mierze determinuje ich konstytucyjnie ozna-

17 E. Koniuszewska, Środki prawne ograniczające nadużycia władzy…, s. 170–191 
wraz z powołaną tam literaturą.

18 E. Knosala, L. Zacharko, A. Matan, Elementy nauki administracji, Wrocław 
2002, s. 199.

19 A. Wiktorowska, Czy kontrola wewnętrzna w samorządzie terytorialnym jest po-
trzebna?, „Samorząd Terytorialny” 1991, nr 1–2, s. 72.
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czona pozycja ustrojowa. Artykuł 169 naszej ustawy zasadniczej rozróż-
nia dwa rodzaje organów, przy pomocy których jednostki samorządu 
terytorialnego wykonują powierzone mi zadania publiczne, a mianowi-
cie stanowiące i wykonawcze (ust. 1). W myśl Konstytucji, skład tych 
pierwszych organów wyłaniany ma być, choć na zasadach szczegółowo 
opisanych w ustawie, z zastosowaniem procedury powszechnych, rów-
nych i bezpośrednich wyborów, odbywających się w głosowaniu tajnym 
(ust. 2). W przeciwieństwie do tego rozstrzygnięcia kwestię określenia 
zasad i trybu wyborów oraz odwoływania organów wykonawczych jed-
nostek samorządu terytorialnego ustrojodawca pozostawił ustawodawcy 
zwykłemu (ust. 3). W ten sposób ustrojodawca przypisał organom sta-
nowiącym jednostek samorządu terytorialnego status organu przedstawi-
cielskiego wspólnoty samorządowej, ze wszystkimi właściwymi dla takiej 
decyzji konsekwencjami ustrojowymi. W efekcie naturalne staje się posta-
wienie przed ustawodawcą zwykłym wiążącego go wymogu wyposażenia 
organów stanowiących poszczególnych jednostek zasadniczego podziału 
terytorialnego kraju w kompetencje realizujące trzy zasadnicze funkcje 
tradycyjnie właściwe dla władzy ustawodawczej w systemie parlamentar-
nym, a mianowicie: uchwałodawczą, kreacyjną i kontrolną. Determinu-
jąc zakres ostatniej z wymienionych funkcji, ustrojodawca przewidział, 
że obok kontroli funkcjonalnej (realizowanej w ujęciu uprzednim, bieżą-
cym i następczym działalności podmiotów wchodzących w skład struk-
tur organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego), interesujące 
nas organy uprawnione są do sprawowania swoistej kontroli ustrojowej. 
Ustawa zasadnicza (ust. 4 art. 169) przypisała im bowiem kompeten-
cję do określania, w granicach wyznaczonych przez przepisy Konstytu-
cji i ustaw, ustroju wewnętrznego jednostek samorządu terytorialnego. 
Wykonywanie tego zadania w praktyce może również przybrać postać 
reagowania na zdiagnozowane nieprawidłowości i niepożądane społecz-
nie zjawiska w drodze wdrożenia procedury naprawczej, polegającej na 
zmianie – w granicach ustaw – przepisów determinujących ustrój, zada-
nia i kompetencje podmiotów tworzących ustrój wewnętrzny jednostek 
samorządu terytorialnego.

Prawo organu stanowiącego do realizowania tej pierwszej z wymienio-
nych rodzajów kontroli, choć nie została ona expressis verbis wymieniona 
w ustawie zasadniczej, nie budzi w nauce prawa wątpliwości w kontekś- 
cie przyjętych w ustrojowych ustawach samorządowych różnych instru-
mentów służących jej wykonywaniu. Ustawodawstwo wprost gwarantuje 
zarówno komisjom stałym, jak i doraźnym rady odpowiednio gminy i po-
wiatu oraz sejmiku województwa prawo do sprawowania kontroli funk-
cjonalnej, polegającej na ujawnianiu nieprawidłowości występujących 
w strukturach działania władzy wspólnoty, a następnie podejmowanie 
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czynności prowadzących do ich konwalidacji. W odniesieniu do szcze-
bla gminnego analizowanego samorządu ustawodawca wprost przypisał 
funkcję kontrolną radzie gminy, wskazując, że jest ona organem stanowią-
cym i kontrolnym gminy. W ramach tej ostatniej funkcji kontroluje dzia-
łalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych (które nie posiadają 
osobowości prawnej oraz zostały w całości utworzone przez daną gmi-
nę20) oraz jednostek pomocniczych gminy, równocześnie zobowiązując ją 
do powołania w tym celu komisji rewizyjnej21. Wskazana komisja jest 
zatem organem wewnętrznym rady gminy, działającym wyłącznie w gra-
nicach kompetencji rady, niezależnie od udzielonego jej przez nią zlece-
nia przeprowadzenia kontroli. Niedopuszczalne jest zwłaszcza wkroczenie 
w drodze kontroli w sferę kompetencyjną organu wykonawczego gminy22, 
stosownie do przedmiotu władztwa organu wykonawczego gminy, który 
ogniskuje się wokół wykonywania uchwał organu stanowiącego oraz za-
dań gminy określonych przepisami prawa. Zakresem kontroli działalności 
wójta objęte jest w efekcie wykonywanie przezeń expressis verbis wskaza-
nych w ustawie, na zasadzie egzemplifikacji, jego zadań23. W konsekwen-
cji przedmiot tej kontroli oscyluje wokół analiz i ocen:
–  sposobu opracowania i jakości projektów uchwał rady czy programów 

rozwoju gminy w trybie określonym w przepisach o zasadach prowa-
dzenia polityki rozwoju; 

–  sposobu wykonywania uchwał, łącznie z uczynieniem zadość wy-
mogom przekazywania ich do publicznej wiadomości, przestrzegania 
terminów ich wykonania, a ponadto składania sprawozdań, realiza-
cji inwestycji, obrotu mieniem komunalnym i jego ochrony, jakości 
świadczonych usług na rzecz jednostki zarówno przez wewnętrzne, jak 
i zewnętrze podmioty;

–  stanu i sposobu wykonywania budżetu, z uwzględnieniem wymogów 
zasad gospodarki finansowej oraz prowadzenia rachunkowości;

–  sposobu wykonywania funkcji pracodawcy wobec kierowników samo-
rządowych jednostek organizacyjnych;

–  stopnia i sposobu wykonania zadań zleconych24.

20 C . Kociński, Zakres uprawnień kontrolnych komisji rewizyjnej rady miejskiej, 
„Nowe Zeszyty Samorządowe” 2004, nr 1, s. 27–28.

21 Artykuły 15 i 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. 
Dz.U. 2017, poz. 1875.

22 A. Szewc, w: A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Samorząd gminny. Komentarz, 
Warszawa 2005, s. 184–185.

23 Artykuł 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. Dz.U. 
2017, poz. 1875.

24 B. Kumorek, Komisje rewizyjne w samorządzie terytorialnym. Kompetencje i zasa-
dy działania, Zielona Góra 1999, s. 144–145.
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Komisja rewizyjna w toku czynności kontrolnych zobowiązana jest 
do ustalenia stanu faktycznego na podstawie zebranych dowodów, które 
stanowić mogą w szczególności: dokumenty źródłowe, zeznania świad-
ków, opinie biegłych, oględziny, pisemne oświadczenia oraz wyjaśnie-
nia kontrolowanych. Jednocześnie komisja rewizyjna jest uprawniona 
do włączenia do wykonywanych czynności innej komisji, gdy zakres 
kontroli odnosi się do przedmiotu jej właściwości. Z przeprowadzonej 
kontroli sporządza się protokół obejmujący m.in. dane na temat: pod-
miotu, okresu i przedmiotu kontroli wraz z opisem wyników kontroli. 
Jest on przedstawiany przewodniczącemu rady gminy wraz z wnioskami 
pokontrolnymi w celu przedstawienia ich na najbliższej sesji rady25. Na 
ich podstawie rada gminy może wydawać wiążące dyspozycje w zakresie 
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości – czy usuwać je we własnym 
zakresie bądź też zastosować sankcje wobec osób odpowiedzialnych za 
ich powstanie26. W piśmiennictwie zwraca się uwagę, że zadanie groma-
dzenia informacji o działalności samorządowych jednostek organiza-
cyjnych gminy wraz z obowiązkiem ujawniania nadużyć i przypadków 
niegospodarności może być powierzone również innym niż rewizyjna 
komisjom rady. Zgodnie z dyspozycją art. 21 ust. 1 ustawy o samorzą-
dzie gminnym, rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe 
i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania 
i skład osobowy. Ich tworzenie nie jest zatem obowiązkowe i zależy od 
woli członków rady. Komisje te w całości podlegają radzie, której zo-
bowiązane są przedkładać plan pracy oraz sprawozdania z działalności 
(art. 21 ust. 3 wskazanej ustawy). Nie posiadają one zatem samoistnych 
kompetencji, lecz działają wyłącznie w imieniu rady i w zakresie przez 
nią określonym w uchwale o jej utworzeniu. Wskazana uchwała określa: 
nazwę, przedmiotowy zakres działania, skład osobowy, zasady funkcjo-
nowania i współdziałania, a w odniesieniu do komisji doraźnych także 
czas ich działania27. W konsekwencji nie została wykluczona możliwość 
powierzania tym komisjom zadań kontrolnych, jednocześnie z regulacji 
ust. 4 art. 18a przywoływanej ustawy można wywieść takie uprawnienie 
dla rady. Przywołany przepis stanowi, że uprawnienia kontrolne komisji 
rewizyjnej nie naruszają uprawnień kontrolnych innych komisji powo-

25 A. Baczyński, Kontrola działalności rad i zarządów gmin (miast) i jednostek pod-
porządkowanych gminom, Warszawa 2000, s. 153–155.

26 E. Koniuszewska, Środki prawne ograniczające nadużycia władzy…, s. 175; por. 
J. Korczak, Sytuacja prawna komisji rewizyjnej, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 1999, 
nr 2, poz. 10.

27 A. Szewc, w: A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Samorząd gminny. Komentarz…, 
s. 212; M. Ofiarska, w: Zarys prawa samorządu terytorialnego, red. M. Ofiarska, 
J. Ciapała, Poznań 2001, s. 85.
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ływanych przez radę gminy. Analogicznie do instrumentów wewnętrznej 
kontroli sprawowanej przez radę gminy i powoływane przez nią komisje, 
ustawodawca przyznał kompetencję do tworzenia komisji stałych (w tym 
rewizyjnej) i doraźnych radom powiatów oraz sejmikom województw28.

Poza instrumentami kontroli realizowanymi przez radę gminy, radę 
powiatu oraz sejmik województwa za pośrednictwem komisji, organy te 
uprawnione są do wykonywania jej w sposób samoistny. Do takich środ-
ków niewątpliwie należy procedura udzielenia organowi wykonawcze-
mu absolutorium z wykonania budżetu, które w prawie samorządowym 
oznacza skwitowanie przez radę jednostki samorządu terytorialnego wy-
konania jej budżetu przez organ wykonawczy29. Uchwała o udzieleniu 
bądź nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu należy do 
wyłącznej kompetencji organu stanowiącego i kontrolnego30. Jej podjęcie 
poprzedzone jest procesem badania i oceny realizacji budżetu przez pry-
zmat zgodności budżetu uchwalonego z budżetem wykonanym według 
stanu wynikającego ze sprawozdania. W konsekwencji, gdy z ustaleń tych 
wynika, że wykonanie budżetu odpowiada w całości budżetowi uchwa-
lonemu, rada gminy nie ma podstaw do negatywnej oceny budżetu, wy-
rażającej się w nieudzieleniu absolutorium31. W ustawach o samorządzie 
powiatowym oraz o samorządzie województwa kompetencje kontrolne 
organów stanowiących powiatu i województwa w zakresie wykonania 
budżetu przez ich zarządy uregulowano w podobny sposób32.

Ustrojowe ustawy samorządowe gwarantują organom stanowiącym 
jednostek samorządu prawo wykonywania kontroli działalności organu 
wykonawczego również poza sferą budżetową. W myśl art. 28b usta-
wy o samorządzie gminnym i w trybie w niej określonym rada gminy 
może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo-

28 Zob. szerzej na ten temat E. Koniuszewska, Środki prawne ograniczające naduży-
cia władzy…, s. 176–177.

29 A. Szewc, w: A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Samorząd gminny. Komentarz…, 
s. 304.

30 Artykuł 14 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. 
Dz.U. 2017, poz. 1875; art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym, t.j. Dz.U. 2017, poz. 1868; art. 18 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa, t.j. Dz.U. 2017, poz. 2096.

31 E. Koniuszewska, Środki prawne ograniczające nadużycia władzy…, s. 177. 
W orzecznictwie wskazuje się, że instytucja absolutorium jest wyłącznie wyrazem oce-
ny poprawności wykonania przez wójta budżetu gminy na podstawie sporządzonego 
przez ten organ i przedstawionego radzie sprawozdania z działalności finansowej gminy. 
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 czerwca 1995 r., 818/95, 
OSS 1995, nr 4, poz. 149.

32 Zob. szerzej na ten temat E. Koniuszewska, Środki prawne ograniczające naduży-
cia władzy…, s. 178. 
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łania wójta z innej przyczyny niż nieudzielenie wójtowi absolutorium. 
Natomiast podjęcie, po upływie 9 miesięcy od dnia wyboru wójta i nie 
później niż na 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji, uchwały w spra-
wie nieudzielenia wójtowi absolutorium jest równoznaczne z podjęciem 
inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta. 
Podobnie na poziomie powiatu i województwa ustawodawca przyznał 
organom stanowiącym tych samorządów – bez ograniczeń czasowych – 
możliwość odwołania przewodniczącego organu wykonawczego z innej 
przyczyny niż nieudzielenie absolutorium. Odwołanie odpowiednio sta-
rosty i marszałka województwa jest równoznaczne z odwołaniem całego 
zarządu danej jednostki.

Ponadto, wewnętrzna kontrola w jednostkach samorządu terytorial-
nego może być realizowana w praktyce przez ich organy wykonawcze. Za 
zorganizowanie i prawidłowe działanie w nich instrumentów wewnętrz-
nej kontroli odpowiedzialni są odpowiednio wójt (burmistrz czy prezy-
dent miasta), starosta oraz marszałek województwa. Uprawnienie do kie-
rowania bieżącymi sprawami jednostki samorządu terytorialnego przez 
jej organ wykonawczy w nauce administracji kwalifikowane jest jako 
powodowanie, aby działalność podległego zespołu była zgodna z wolą 
kierującego. Naturalnym etapem kierowania, oprócz przewidywania, or-
ganizowania, koordynowania, rozkazodawstwa, jest kontrola prawidło-
wości działania podległego aparatu administracyjnego33. Na poziomie 
powiatu ustawodawca nie wyodrębnił kontroli jako osobnego zadania 
zarządu. Jednak kontrolne funkcje starosty wywieść można z dyspozycji 
art. 34 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. W myśl cytowanej 
normy starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiato-
wego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na 
zewnątrz. Dodać należy, że starosta jest nie tylko kierownikiem urzędu 
powiatowego i zwierzchnikiem służbowym zatrudnionych tam pracow-
ników, ale również powiatowych służb, inspekcji, straży34. Analogicznie 
do powyższych rozwiązań marszałek województwa zobowiązany jest do 
organizowania pracy zarządu województwa i urzędu marszałkowskiego, 
kierowania bieżącymi sprawami województwa oraz reprezentowania ich 
na zewnątrz. Jest też kierownikiem urzędu marszałkowskiego i zwierzch-
nikiem służbowym zatrudnionych w nim pracowników oraz kierowni-
ków wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. 

33 J. Łukasiewicz, Zarys nauki administracji, Warszawa 2004, s. 210–213; Z. Leoń- 
ski, Nauka administracji, Warszawa 2000, s. 128; L. Rajca, Pozycja ustrojowa zarządu 
gminy i jego przewodniczącego, „Samorząd Terytorialny” 2002, nr 4, s. 9.

34 Por. B. Dolnicki, Pozycja prawna przewodniczącego zarządu jednostki samorządu 
terytorialnego, w: Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa, red. 
J. Łukasiewicz, Rzeszów 2002, s. 170–173.
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Wracając do drugiego z wymienionych na wstępie tej części opra-
cowania podmiotów wewnętrznej kontroli jednostek samorządu tery-
torialnego, a mianowicie wspólnoty samorządowej, wyjaśnić należy, że 
podstaw do wyodrębnienia jej uprawnień kontrolnych poszukiwać nale-
ży w art. 16, 169 i 170 naszej ustawy zasadniczej. Zacytowane normy 
przypisują bowiem interesującej nas wspólnocie status quasi -suwerena, 
wyposażając ją w funkcje właściwe dla narodu -suwerena. W myśl zgod-
nych stanowisk przedstawicieli nauki prawa konstytucyjnego prawną 
konsekwencją usankcjonowania jako fundamentu ustroju państwa zasa-
dy suwerenności narodu jest przyjęcie jako wiążącego założenia, że służą-
cą suwerenowi władzę zwierzchnią sprawuje on w sposób pośredni bądź 
bezpośredni, a ponadto uprawniony jest do wyrażania opinii w przed-
miocie sposobu sprawowania tej władzy zwłaszcza przez jego organy 
przedstawicielskie35. Te wiążące uwarunkowania, znacznie upraszcza-
jąc zagadnienie, szczegółową realizację znajdują następnie w przepisach 
naszej Konstytucji sankcjonujących status Sejmu i Senatu jako organów 
przedstawicielskich narodu, instytucje demokracji bezpośredniej oraz in-
stytucje gwarantujące obywatelom możliwość ciągłego wypowiadania się 
w mniej lub bardziej sformalizowany sposób o sposobie działania pod-
miotów władzy, łącznie z prawem wyrażania wobec nich aprobaty bądź 
dezaprobaty. Ta ostatnia sfera aktywności jednostki stała się następnie 
podwaliną wyprowadzenia z przepisów ustawy zasadniczej reguły spo-
łeczeństwa obywatelskiego jako jednej z zasad ustroju naszego państwa.

Na wzór powyższych rozstrzygnięć ustrojodawca przyznał lokalnym 
i regionalnym społecznościom status quasi -suwerena, wraz z wynikający-
mi z tej decyzji stosownymi konsekwencjami. Mianowicie zdecydował, 
że ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego 
z mocy prawa tworzy wspólnotę samorządową z własnym, wyodrębnio-
nym i wyłącznie jej przynależnym imperium (art. 16 ust. 1 i 2), wy-
znaczającym zakres władzy zwierzchniej tej wspólnoty. Odnosząc się do 
tej ostatniej tezy, zwrócić należy uwagę, że ustrojodawca expressis verbis 
nałożył na ustawodawcę obowiązek włączenia konstytucyjnych organów 
i struktur organizacyjnych samorządu terytorialnego w krąg podmiotów 
i mechanizmów władzy publicznej. Co więcej, nakazał przypisanie inte-
resującemu nas samorządowi przyznania istotnej części (zadań publicz-
nych) władzy publicznej, które to władztwo ma być przezeń sprawowane 
w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. W ten sposób ustro-
jodawca implikował konieczność usankcjonowania – obok poziomego – 
pionowego podziału władzy, nakazując jego przeprowadzenie w ustawie 

35 M. Sobolewski, O pojęciu suwerenności ludu, w: Księga pamiątkowa ku czci Kon-
stantego Grzybowskiego, red. J. Lewandowska, Kraków 1971, s. 235–244.
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przez podział zadań publicznych między władzę państwową a samorząd 
terytorialny. W wykonaniu wypływających z naszej Konstytucji nakazów 
dla ustawowego określenia statusu i funkcji wspólnoty samorządowej 
prawodawca w kolejnych ustawach uznał ich quasi -suwerenny status, wy-
znaczając analogiczne do narodu -suwerena formy sprawowania przez nią 
władztwa. W ustrojowych ustawach samorządowych przyjął, że miesz-
kańcy jednostek terytorialnych poszczególnych szczebli samorządu tery-
torialnego podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (przez 
wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów tej jednostki36.

W następstwie takiego wyznaczenia statusu ustrojowego wspólnoty 
samorządowej jej członkowie zostali wyposażeni w realizowane w try-
bie określonym ustawą, jednakże z mocy samej Konstytucji, prawo do 
kreowania składu organu stanowiącego jednostki samorządu terytorial-
nego jako swego ciała przedstawicielskiego w powszechnych, równych 
i bezpośrednich wyborach, przeprowadzanych w głosowaniu tajnym 
(art. 169 ust. 2). Ponadto, przyznano im uprawnienie do decydowania 
o sprawach ich wspólnoty za pomocą różnego rodzaju instytucji demo-
kracji bezpośredniej37, łącznie z możliwością odwoływania – w drodze 
referendum lokalnego przeprowadzanego na zasadach i w trybie określo-
nym we właściwej ustawie – pochodzącego z wyborów bezpośrednich 
organu samorządu terytorialnego. Wykonywanie tej ostatniej aktywności 
lokalnej wspólnoty w sposób naturalny powiązane jest z trzecią sferą 
władzy suwerennej, a mianowicie prawa narodu do wyrażania opinii 
w przedmiocie sprawowania władzy suwerennej38. Skutkiem korzysta-
nia z niej może okazać się sformułowanie (w przepisanej ustawą formie) 
wiążącego decydentów oczekiwania zarządzenia referendum lokalnego 
w sprawach wspólnoty samorządowej, łącznie z wnioskiem o odwołanie 
pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu. Ponadto, ustawodawca 
w wykonaniu obowiązków, wypływających z zasady zwierzchnictwa na-
rodu, zagwarantował członkom lokalnych i regionalnych wspólnot pra-
wo do wypowiadania się w przedmiocie sprawowania przez samorząd 
terytorialny części przynależnej mu władzy publicznej w drodze „skargi 
obywatelskiej”39 oraz różnych form demokracji partycypacyjnej. Podsta-

36 Artykuł 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. 
Dz.U. 2017, poz. 1875; art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym, t.j. Dz.U. 2017, poz. 1868; art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa, t.j. Dz.U. 2017, poz. 2096.

37 Zob. na ten temat m.in. Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym, 
red. M. Marczewska -Rytko, S. Michałowski, Lublin 2012. 

38 Por. E.J. Nowacka, Władza samorządu lokalnego, Warszawa 2012, s. 119–131.
39 Zob. szerzej na ten temat: P. Chmielnicki, Skarga obywatelska a granice samo-

dzielności samorządu powszechnego, w: Nadzór nad samorządem a granice jego samodziel-
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wy prawnej dla usankcjonowania w ustawie pierwszej z wymienionych 
instytucji dostarcza art. 63 Konstytucji, stanowiący, że: „Każdy ma prawo 
składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub 
innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organiza-
cji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zada-
niami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania 
petycji, wniosków i skarg określa ustawa”. Zacytowany przepis stano-
wi podstawę do przyznania jednostce wprost prawa podmiotowego do 
wnoszenia różnego rodzaju petycji, wniosków i skarg, ale także upraw-
nia ustawodawcę do jego uszczegółowienia przez usankcjonowanie od-
nośnych realizujących go instytucji40. W wykonaniu obowiązku określe-
nia ustawą warunków prawnych do korzystania z tego środka wyrażania 
opinii w przedmiocie sprawowania władzy suwerennej m.in. w ustawie 
o samorządzie gminnym, w art. 101, usankcjonowano instytucję „skargi 
obywatelskiej” do sądu administracyjnego. Przywołany przepis stanowi: 
„Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwa-
łą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu 
administracji publicznej, może zaskarżyć uchwałę41 lub zarządzenie do 
sądu administracyjnego”, dodając, że tę skargę na uchwałę lub zarządze-
nie „można wnieść do sądu administracyjnego w imieniu własnym lub 
reprezentując grupę mieszkańców gminy, którzy na to wyrażą pisemną 
zgodę”42. Analizowana instytucja znajduje odpowiednie zastosowanie 

ności, red. M. Stec, M. Mączyński, Warszawa 2011, s. 244–263; J. Jagoda, Nadzór 
nad samorządem terytorialnym, w: Samorząd terytorialny w Polsce i Portugalii. Analiza 
prawnoporównawcza, red. B. Dolnicki, Warszawa 2015, s. 179–181. 

40 Zob. szerzej na ten temat: B. Banaszak, Prawo obywateli do występowania ze 
skargami i wnioskami, Warszawa 1997; J. Lang, Wybrane problemy prawnej regulacji wy-
konywania prawa do składania skarg i wniosków, Wrocław 1990. 

41 Zob. szerzej na temat kształtowania się tej instytucji w prawie polskim: J. Zim -
mermann, Elementy procesowe nadzoru i kontroli NSA nad samorządem terytorialnym, 
„Państwo i Prawo” 1991, z. 10; M. Bogusz, Podstawy zaskarżenia i wzruszenia uchwały 
organu gminy w trybie art. 101 ustawy o samorządzie terytorialnym, „Państwo i Prawo” 
1994, z. 12; Z. Kmieciak, Skarga na uchwałę organu gminy z art. 101 ustawy o samorzą-
dzie terytorialnym, „Samorząd Terytorialny” 1995, nr 11; J. Borkowski, Podmiot upraw-
niony do wniesienia skargi do sądu administracyjnego w świetle ustawy o Naczelnym Sądzie 
Administracyjnym, „Samorząd Terytorialny” 1997, nr 7; Idem, Sądowa kontrola uchwał 
organów gmin i rozstrzygnięć nadzorczych, „Samorząd Terytorialny” 1995, nr 9. Zob. sze-
rzej na ten temat: W. Kisiel, Legitymacja jednostki do zaskarżania uchwał samorządowych 
(w orzecznictwie sądów administracyjnych), „Zeszyty Naukowe NSA” 2009, nr 3; Idem, 
Legitymacja skargowa a przejrzystość administracji publicznej, w: Unormowania antykorup-
cyjne w administracji publicznej, red. M. Stec, K. Bandarzewski, Warszawa 2009. 

42 Cytowana regulacja w ust. 2 wyłącza możliwość korzystania ze skargi w sprawach, 
w których już orzekał sąd administracyjny i skargę oddalił. Ponadto, w sprawach ze skargi 
z art. 101 znajduje odpowiednie zastosowanie dyspozycja art. 94 ustawy o samorządzie 



177Wymóg ochrony prawa wspólnoty lokalnej do samorządności terytorialnej…

w sprawach, w których organ gminy nie wykonuje czynności nakaza-
nych prawem albo przez podejmowane czynności prawne lub faktyczne 
narusza prawa osób trzecich (art. 101a). W takich przypadkach sąd ad-
ministracyjny może nakazać organowi nadzoru wykonanie niezbędnych 
czynności na rzecz skarżącego, na koszt i ryzyko gminy. Omawiana in-
stytucja służyć może ochronie nie tylko partykularnych interesów skar-
żącego, ale także innych osób czy wręcz całej wspólnoty samorządowej. 
Jednocześnie za swój cel niezmiennie ma działanie na niekorzyść organu 
władzy publicznej, którego działania zostają z jej wykorzystaniem za-
skarżone43. W razie potwierdzenia zasadności wniesienia skargi przez sąd 
administracyjny, w efekcie inicjatywy podjętej przez skarżącego, staje się 
skuteczne zakwestionowanie czynności władzy publicznej, które okazały 
się niezgodne z prawem, w tym mogły zostać oprotestowane w tej formie 
z uwagi na godzenie w wartości konstytucyjne44. 

W przypadku instytucji partycypacji społecznej ustawodawca albo 
przyjął wprost ich podstawy, albo zagwarantował prawodawcy samo-
rządowemu swobodę umożliwiającą usankcjonowanie różnych jej form 
w drodze prawa miejscowego. W ten sposób zapewniono swobodę regla-
mentacyjną organom samorządowym do korzystania w bieżącym spra-
wowaniu władzy publicznej z różnych instytucji partycypacji społecznej, 
a w efekcie ukształtowanie w praktyce samorządności terytorialnej mo-
delu partycypacyjnego wspólnot samorządowych, atrakcyjnego zarówno 
dla ich członków, jak i decydentów45. 

gminnym, która stanowi: Nie stwierdza się nieważności uchwały lub zarządzenia organu 
gminy po upływie jednego roku od dnia ich podjęcia, chyba że uchybiono obowiązkowi 
przedłożenia uchwały lub zarządzenia w terminie określonym w art. 90 ust. 1, albo jeżeli 
są one aktem prawa miejscowego (ust. 1). Jeżeli nie stwierdzono nieważności uchwały 
lub zarządzenia z powodu upływu terminu określonego w ust. 1, a istnieją przesłanki 
stwierdzenia nieważności, to sąd administracyjny orzeka o ich niezgodności z prawem. 
Uchwała lub zarządzenie tracą moc prawną z dniem orzeczenia o ich niezgodności z pra-
wem. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego co do skutków takiego orzecze-
nia stosuje się odpowiednio (ust. 2).

43 P. Chmielnicki, Skarga obywatelska a granice samodzielności…, s. 254–260.
44 A. Chorążewska, J. Jagoda, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gmi-

nie a wartości konstytucyjne, „Studia Iuridica Agraria” [Białystok, red. S. Prutis] 2012, 
T. 10.

45 Por. P. Romaniuk, Istota partycypacji obywatelskiej w samorządzie terytorialnym 
elementem zarządzania i budowy zaufania do instytucji publicznych, w: Sprawiedliwość 
i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, red. M. Stahl, M. Kasiński, 
K. Wlaźlak, Warszawa 2015, s. 353 i n. Zob. szeroko na ten temat M. Augustyniak, 
Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym w Polsce i we Francji. Studium admi-
nistracyjnoprawne na tle porównawczym, Warszawa 2017; Partycypacja społeczna w samo-
rządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2014; R. Marchaj, Samorządowe 
konsultacje społeczne, Warszawa 2016. 
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Wydaje się, że kształtując pozycję ustrojową wspólnoty samorzą-
dowej, ustrojodawca, realizując koncepcję rozszczepienia uprawnień 
narodu -suwerena na tworzone przezeń z mocy prawa publicznoprawne 
wspólnoty, przypisał jej status quasi -suwerena. W efekcie lokalne i regio-
nalne wspólnoty są konstytucyjnie predysponowane do wykonywania 
wszystkich tradycyjnych form sprawowania władzy zwierzchniej narodu-
 -suwerena, jednakże ze stosowną ich delimitacją podmiotową, przedmio-
tową i terytorialną. Mianowicie z mocy samej Konstytucji zostały one 
z punktu widzenia podmiotowego ograniczone do usankcjonowanych 
zarówno w ustawie zasadniczej, jak również zwykłej struktur organiza-
cyjnych wchodzących w skład danego szczebla samorządu terytorialnego. 
Według kryterium przedmiotowego, zakres władzy zwierzchniej wspól-
noty danego szczebla został zawężony do przypisanego ustawą katalogu 
zadań publicznych wyznaczających zakres jej imperium. Przesłanka tery-
torialna granic władztwa zwierzchniego wspólnoty samorządowej limi-
towana jest z kolei do granic terytorium danej jednostki zasadniczego 
podziału terytorialnego (art. 16 ust. 1).

Z uwzględnieniem powyżej opisanej pozycji ustrojowej wspólnoty sa-
morządowej jej członkowie, z powołaniem na samą Konstytucję, mogą 
realizować w sposób ciągły społeczną kontrolę władzy municypalnej 
w formie niewładczej46. Może być ona bowiem wykonywana w drodze 
formułowania opinii o sposobie sprawowania w ich imieniu lokalnej wła-
dzy przez wyrażanie aprobaty lub dezaprobaty wobec planowanych, reali-
zowanych lub wykonanych inwestycji. Tym samym przybrać może ona 
postać odpowiednio kontroli uprzedniej, bieżącej, jak i następczej, łącznie 
ze wskazaniem ocen wypływających z jej przeprowadzenia. Kontrola lo-
kalnych władz wspólnoty samorządowej może również przybrać postać 
władczą. Jednakże możliwość i granice jej sprawowania uzależnione są 
od decyzji ustawodawcy. Tego ostatniego ustrojodawca zobowiązał do 
doprecyzowania w ustawie trybu korzystania przez członków wspólnoty 
z konstytucyjnych instytucji, które mogą służyć jako instrument kontroli. 
Mowa tu o referendum lokalnym oraz różnych formach demokracji party-
cypacyjnej, której instytucje swe podstawy znajdować mogą tak w ustro-
jowych ustawach samorządowych, jak i – w granicach wyznaczonych 
przez Konstytucję i wymienione ustawy – w działalności prawodawczej 
lokalnych i regionalnych prawodawców. Z wykorzystaniem tych środków 
lokalna wspólnota może – w granicach prawa i z uwzględnieniem swych 
interesów limitowanych jednak przez kategorię „dobro wspólne” z art. 1 
Konstytucji – wyznaczać cele i kierunki działania władzy municypalnej. 
W ten sposób wspólnota ta może rozstrzygać o lokalnych czy regional-

46 Por. E.J. Nowacka, Władza samorządu lokalnego…, s. 97–118.
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nych sprawach, a nawet zadecydować o odwołaniu pochodzących z wybo-
rów bezpośrednich organów jednostki samorządu terytorialnego. W tym 
ostatnim przypadku członkowie wspólnoty uprawnieni są nie tylko do 
diagnozowania problemów i wskazywania oczekiwanych dróg ich rozwią-
zania, ale także do wyciągania negatywnych konsekwencji w stosunku 
do obsadzanych w bezpośrednich wyborach piastunów samorządowych 
władz za stwierdzone nieprawidłowości, uchybienia i niepożądane zjawi-
ska w sprawowaniu władzy municypalnej.

Niezależnie od powyższych instrumentów działalność organów i struk-
tur organizacyjnych samorządu terytorialnego w sposób bieżący jest kon-
trolowana i oceniana przez podmioty zewnętrzne. Te czynności kontrolne 
mogą mieć zarówno charakter samoistny, jak również stanowić element 
nadzoru. Niewątpliwie status organu uprawnionego na podstawie przepi-
sów Konstytucji do wykonywania zewnętrznej kontroli wobec szeroko ro-
zumianych struktur samorządowych47 posiada Najwyższa Izba Kontroli48. 
W myśl art. 202 naszej ustawy zasadniczej Izba jest podległym Sejmowi 
naczelnym organem kontroli państwowej. Na mocy dyspozycji art. 203 
ust. 2 NIK może kontrolować działalność organów samorządu terytorial-
nego, komunalnych osób prawnych i innych komunalnych jednostek or-
ganizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności49.

47 Niemniej w piśmiennictwie sformułowano pogląd kwestionujący zasadność kon-
trolowania działalności jednostek samorządu terytorialnego przez NIK, wyjaśniając, że 
ich funkcjonowanie poddane jest już kontroli regionalnych izb obrachunkowych oraz 
nadzorowi wojewodów, NIK zaś winien być powołany do sprawowania kontroli nad 
działalnością najwyższych organów władzy i administracji rządowej. Uprawnienia kon-
trolne NIK nie powinny bowiem wypierać i zastępować innych rodzajów kontroli. C. Ko-
sikowski, Status prawny Najwyższej Izby Kontroli w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej i standardów Unii Europejskiej. Aspekty prawnofinansowe, „Kontrola Państwowa” 
2002, nr 2, s. 13–14.

48 A. Sylwestrzak, Najwyższa Izba Kontroli. Studium prawnoustrojowe, Warszawa 
2006; W. Sokolewicz, Komentarz do art. 202, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Komentarz, T. 3, red. L. Garlicki, Warszawa 2003. 

49 Zob. na ten temat m.in.: M. Szewczyk, Ekspertyza prawna w sprawie interpreta-
cji pojęć: kryterium legalności, gospodarności, celowości i rzetelności zawartych w art. 203 
Konstytucji oraz art. 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, „Kontrola Państwowa” numer 
specjalny 2002, nr 4, s. 34–41; E. Ruśkowski, Ekspertyza na temat interpretacji pojęć: 
kryterium legalności, gospodarności, celowości i rzetelności zawartych w art. 203 Konstytucji 
RP i w art. 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, „Kontrola Państwowa” numer specjalny 
2002, nr 4, s. 42–54; J. Mazur, Stosowanie międzynarodowych standardów dotyczących 
statusu prawnego najwyższego organu kontroli w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, „Kon-
trola Państwowa” 2002, nr 2, s. 68–69; M. Niezgódka -Medkova, Zadania i zakres 
działania Najwyższej Izby Kontroli, w: E. Jarzęcka -Siwik, T. Liszcz, M. Niezgódka-
 -Medkova, W. Robaczyński, Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, War-
szawa 2000, s. 34; C. Kosikowski, Status prawny Najwyższej Izby Kontroli w świetle 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i standardów Unii Europejskiej…, s. 13–14.
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Rozwijając konstytucyjny wzorzec kontroli samorządu terytorialne-
go, ustawodawca50 wyjaśnił, że pod tym pojęciem kryje się samorząd 
odpowiednio gminny, powiatowy i wojewódzki, a ponadto inne samo-
rządowe osoby prawne i samorządowe jednostki organizacyjne. Dopre-
cyzowując w aspekcie podmiotowym zakres kontroli sprawowanej przez 
NIK, dodał, że jest nią objęta działalność organów samorządu teryto-
rialnego, samorządowych osób prawnych i innych samorządowych jed-
nostek organizacyjnych. Określając przedmiotowe granice interesującej 
nas kontroli, prawodawca na zasadzie egzemplifikacji wskazał, że NIK 
w szczególności bada wykonanie budżetu państwa oraz realizację ustaw 
i innych aktów prawnych w zakresie działalności finansowej, gospodar-
czej i organizacyjno -administracyjnej, w tym realizację zadań audytu we-
wnętrznego, jednostek podlegających kontroli Izby.

W piśmiennictwie wskazuje się, że tak zakreślony przedmiot czyn-
ności kontrolnych NIK pozwala kontrolerom Izby na dokonywanie for-
malnych kontroli prawidłowości zarządzania finansowego i prowadzenia 
rachunkowości oraz wykonania zadań przez powołane do tego celu jed-
nostki. W przypadku organów samorządu terytorialnego prawo dokony-
wania kontroli realizacji ustaw i innych aktów prawnych pozwalać ma na 
ocenę poprawności wykonywania przez te organy prawem określonych 
zadań51.

Najwyższa Izba Kontroli podejmuje kontrole na zlecenie Sejmu lub 
jego organów, na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa 
Rady Ministrów oraz z własnej inicjatywy. Swe zadania Izba wykonuje na 
podstawie rocznego planu pracy, który przedkłada Sejmowi. Jest również 
uprawniona do przeprowadzania kontroli doraźnych52. Efekty przepro-
wadzonych kontroli uzewnętrzniane są w protokołach i wystąpieniach 
pokontrolnych opracowanych przez kontrolerów Izby. Dokumenty te są 
przekazywane właściwym naczelnym lub centralnym organom państwo-
wym, a także przedkładane Sejmowi, Prezydentowi RP i Prezesowi Rady 
Ministrów.

Ta krótka analiza posiadających status konstytucyjny instrumentów 
kontroli nad działalnością organów i struktur organizacyjnych samorzą-
du terytorialnego prowadzi do wniosku, że wskazane podmioty, korzy-
stając ze swych uprawnień kontrolnych, niewątpliwie mogą ujawniać, 
a następnie piętnować niepożądane zjawiska w jednostkach interesują-

50 Artykuł 2 ust. 2, 2a pkt 1 i 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli, t.j. Dz.U. 2017, poz. 524.

51 M. Niezgódka -Medkova, Zadania i zakres działania Najwyższej Izby Kontro-
li…, s. 34.

52 Artykuł 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, t.j. Dz.U. 
2017, poz. 524.
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cego nas samorządu, a w efekcie także skutecznie je ograniczać. Ponadto, 
informowanie opinii publicznej o wykrytych przez zewnętrznych kontro-
lerów mechanizmach występowania nieprawidłowości w funkcjonowa-
niu organów i struktur samorządowych niewątpliwie może przyczynić się 
do zintensyfikowania wewnętrznej kontroli społeczności samorządowej 
wobec działalności tych podmiotów.

Poza wymienioną oczywistą funkcją, wydaje się, że instytucja kon-
troli może odegrać także inną rolę. Mianowicie jej instrumenty mogą 
pozwalać na niewładcze weryfikowanie zgodności z ustawą zasadniczą 
ustawowych podstaw funkcjonowania oraz bieżącej działalności orga-
nów i struktur samorządu terytorialnego. Szczególnie istotna wydaje się 
ta pierwsza ze wskazanych przestrzeni kontroli konstytucyjności – wy-
kryta w związku z kontrolą bieżącej działalności samorządu terytorial-
nego niekonstytucyjność aktów prawnych niższego rzędu może stać się 
bowiem podstawą do wystąpienia do uprawnionych organów o urucho-
mienie procedury kontroli ich konstytucyjności przed Trybunałem Kon-
stytucyjnym, z równoczesnym uwzględnieniem okoliczności, że polski 
ustrojodawca, określając pozycję ustrojową samorządu terytorialnego, nie 
potraktował tej instytucji jako statycznej. Z analizowanych norm usta-
wy zasadniczej wywieść można, że samorząd terytorialny kwalifikowany 
jest jako konstytucyjna i ustawowa forma urzeczywistnienia koncepcji 
społeczeństwa obywatelskiego w zakresie wypływającego z niej prawa 
lokalnych i regionalnych wspólnot do samorządności. Przywołana kon-
cepcja zakłada stały czy wręcz dynamiczny rozwój tegoż społeczeństwa. 
W efekcie ustawowo określony status prawny samorządu terytorialnego 
powinien być dostosowany do stopnia jego rozwoju i dojrzałości. Satys-
fakcjonujące, w zgodzie ze wzorcem konstytucyjnym, usankcjonowanie 
na poziomie ustawy interesującej nas instytucji w założeniach ustrojo-
dawcy nie miało sprowadzić się do jednorazowej aktywności ustawo-
dawcy zwykłego. Wykonując konstytucyjne nakazy z art. 15 i 16 oparcia 
ustroju terytorialnego naszego kraju na decentralizacji władzy publicz-
nej, z równoczesnym zapewnieniem samorządowi terytorialnemu uczest-
nictwa – w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność – w spra-
wowaniu tej władzy, i to w zakresie istotnej części zadań publicznych, 
prawodawca został zobowiązany do bieżącego monitorowania rozwo-
ju samorządności terytorialnej oraz dokonywania niezbędnych zmian. 
Punktem odniesienia dla ustawodawcy powinna być zwłaszcza zgodność 
zasadniczego podziału terytorialnego naszego państwa z dwoma wymo-
gami – po pierwsze, odpowiedniego uwzględniania w tym podziale natu-
ralnie istniejących między ludnością zamieszkającą dane terytoria więzi 
społecznych, gospodarczych lub kulturowych, a po drugie, wykazywania 
przez wyodrębnione w drodze podziału terytorialnego jednostki zdolno-
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ści wykonywania zadań publicznych. W efekcie weryfikacji powyższych 
aspektów okazać się może, że w praktyce wraz z rozwojem społeczeństwa 
obywatelskiego i lokalnych społeczności nastąpiła wtórna niekonstytu-
cyjność dokonanego podziału terytorialnego kraju, która polegać zaś 
może na nieprzystawaniu obowiązującego ustawowego podziału teryto-
rialnego kraju, celów, interesów i potrzeb do stopnia rozwoju lokalnych 
i regionalnych struktur społeczeństwa obywatelskiego uprawnionych do 
samorządności. Przesłanką do takich ustaleń mogą okazać się wykry-
te w drodze czynności kontrolnych nieprawidłowości czy niepożądane 
społecznie zjawiska w funkcjonowaniu samorządności terytorialnej. Ko-
nieczne wówczas staje się uruchomienie procedury przyjęcia zmian do 
ustrojowych ustaw samorządowych.

2.2.  Nadzór jako instytucja 
ochrony samorządności terytorialnej

Na gruncie rozważań prowadzonych w odniesieniu do posiadają-
cych umocowanie w ustawie zasadniczej środków kontroli pojawia się 
pytanie, czy i w jaki sposób konstytucyjna instytucja nadzoru nad sa-
morządem terytorialnym może przyczynić się do gwarantowania funk-
cjonowania w naszym państwie samorządu terytorialnego zgodnego 
z konstytucyjnym modelem. Konstytucja RP z 1997 r., podobnie jak 
Europejska Karta Samorządu Lokalnego, nie definiuje zajmującej nas in-
stytucji. Niemniej przywołana Karta reguluje kontrolę administracyjną 
działalności samorządu terytorialnego, istotnie limitując instytucje nad-
zoru. Stanowi ona (art. 8 ust. 2), że wszelka kontrola administracyjna 
działalności społeczności lokalnych może być wykonywana w sposób 
i w przypadkach przewidzianych w Konstytucji lub ustawie, a ponad-
to powinna generalnie mieć na celu jedynie zapewnienie przestrzegania 
prawa i zasad konstytucyjnych. Niemniej kontrola ta może obejmować 
również kwestię celowości zadań realizowanych przez organy wyższego 
szczebla w odniesieniu do zadań delegowanych im do wykonania. Kar-
ta formułuje także wymóg, by kontrola administracyjna społeczności 
lokalnych (art. 8 ust. 3) była sprawowana z zachowaniem proporcji mię-
dzy zakresem interwencji ze strony organu kontroli a znaczeniem intere-
sów, które ma on chronić53.

53 Na marginesie zwrócić należy uwagę, że w piśmiennictwie wskazuje się, że oma-
wiane, wypływające z Karty, wymogi można uznać w interesującym nas zakresie za praw-
nie wiążące w naszym porządku prawnym, jeśli przyjmiemy, że występujący w Karcie 
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Konstytucja RP, dokonując delimitacji instytucji nadzoru nad samo-
rządem terytorialnym, ograniczyła możliwe do zastosowania kryteria 
nadzoru wyłącznie do legalności (art. 171 ust. 1) oraz zakreśliła katalog 
organów wykonujących tę funkcję (art. 171 ust. 2). W myśl jej przepisów 
nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego z punk-
tu widzenia legalności sprawują Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, 
a w zakresie spraw finansowych czynią to regionalne izby obrachunko-
we (art. 171 ust. 1–2)54. Z kolei Sejm – na wniosek Prezesa Rady Mini-
strów – uprawniony jest do rozwiązania organu stanowiącego jednostki 
samorządu terytorialnego z uwagi na rażące naruszanie przez ten organ 
Konstytucji lub ustawy (art. 171 ust. 3). W odniesieniu do tego ostatnie-
go środka w piśmiennictwie podkreśla się, że usankcjonowanie go prze-
pisem ustawy zasadniczej pełni funkcję gwarancyjną, chroniąc samorząd 
przed możliwością przekazania przez ustawodawcę tego prawa innemu 
organowi, a co za tym idzie obniżenia rangi dyskusji prowadzonej przed 
jego zastosowaniem55.

Zaakcentować należy, że wskazane podmioty uprawnione do sto-
sowania nadzoru na mocy przepisu konstytucyjnego nie posiadają ge-
neralnego, na zasadzie domniemania kompetencyjnego, uprawnienia 
do wywierania wpływu na działalność samorządową w trybie nadzoru. 
Ingerencja taka możliwa jest – stosownie do konsekwencji płynących 
z zasady legalizmu (art. 7) działania władzy publicznej – wyłącznie na 
podstawie zawartej w ustawie szczególnej normy kompetencyjnej, deter-
minującej organ, środek nadzoru oraz tryb jego zastosowania56. Obowią-
zujące w tym zakresie ustawowe konstrukcje w różny sposób regulują 
intensywność środków nadzoru, uzależniając ją od tego, czy dotyczyć 
ma on zadań własnych, czy też zleconych. W przypadku tych pierwszych 
nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest na podstawie tylko 
jednego kryterium – zgodności z prawem (art. 85 ust. 1 ustawy samorzą-
dowej), a w przypadku drugich – ponadto na podstawie kryteriów celo-
wości, rzetelności i gospodarności (art. 85 ust. 2). Badacze podkreślają, że 
polski ustrojodawca, dążąc do zapewnienia samorządowi terytorialnemu 
samodzielności, zrezygnował z kryterium celowości przy sprawowaniu 

termin „kontrola” należy utożsamiać z naszą instytucją nadzoru. Z. Niewiadomski,  
w: Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, red. Z. Niewiadomski, Bydgoszcz–War-
szawa 2001, s. 268.

54 Por. B. Dolnicki, Samorząd terytorialny w polskich konstytucjach, w: W kręgu za-
gadnień konstytucyjnych, red. M. Kudej, Katowice 1999, s. 315–330.

55 Por. I. Lipowicz, w: Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP 
z 1997 roku, red. J. Boć, Wrocław 1998, s. 271.

56 Z. Niewiadomski, w: Prawo administracyjne. Część ustrojowa, red. Z. Niewia -
domski, Warszawa 2002, s. 181.
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nadzoru w odniesieniu do wykonywania przezeń jego zadań własnych57. 
Organami nadzoru są – zgodnie z regułą konstytucyjną – Prezes Rady 
Ministrów i wojewoda58, a w sprawach finansowych – regionalna izba 
obrachunkowa (art. 86). W praktyce nadzór wojewody jest realizowany 
na bieżąco przez nałożony na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) 
obowiązek przedkładania wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni 
od ich podjęcia (art. 90 ust. 1).

Przeprowadzane w piśmiennictwie analizy usankcjonowanych pra-
wem kompetencji nadzorczych uprawnionych organów prowadziły 
znawców tej problematyki do wniosku, że są zróżnicowane i obejmują 
odmienne możliwości ingerowania w działalność podmiotów podlega-
jących nadzorowi. Biorąc to pod uwagę, w nauce prawa dokonuje się 
różnych klasyfikacji. Proponuje się podział na środki nadzoru dotyczące 
odpowiednio: aktów (zatwierdzanie, uchylanie, zawieszanie wykonania 
itp.), osób (zatwierdzenie wyboru, powoływanie spośród przedstawio-
nych kandydatów, odwoływanie, wnioskowanie o odwołanie, zawiesza-
nie w czynnościach itp.) czy organów (rozwiązanie organu kolegialnego, 
odwołanie organu jednoosobowego, ustanowienie organu komisaryczne-
go itp.). Inna kategoryzacja wskazuje na środki: informacyjno -doradcze, 
korygujące, personalne59. Te rozważania prowadzą jednak do konklu-
zji, że niezależnie od tego, za jaką klasyfikacją się opowiemy, ma ona 
znaczenie drugorzędne w odniesieniu do istoty poszczególnych środków 
i warunków ich zastosowania60. Istotne jest natomiast to, że ani Konsty-
tucja, ani samorządowe ustawy ustrojowe nie formułują definicji pojęcia 
„nadzór”. Tej ostatniej dostarcza nauka prawa61, aczkolwiek w tej ma-
terii znacznych trudności przysparza konieczność ujęcia w niej różnych 
typów zależności organizacyjnych i funkcjonalnych oraz niejednokrotnie 
odmiennych uregulowań prawnych stanowiących podstawę prawną jego 
stosowania62. 

57 Ibidem.
58 Zob. szerzej na ten temat np. I. Niżnik -Dobosz, Efektywność nadzoru wojewody 

nad działalnością podmiotów samorządu terytorialnego, w: Samorząd terytorialny w Polsce 
i w Europie. Doświadczenia i dylematy dalszego rozwoju, red. J. Sługocki, Bydgoszcz 2009, 
s. 49–60.

59 Tak B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2012, s. 316–328.
60 K. Chochowski, Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w kontekście 

instytucji nadzoru nad samorządem terytorialnym, „Przegląd Prawa Publicznego” 2011, 
nr 5, s. 61 i n.

61 W piśmiennictwie podkreśla się, że nie udało się dotąd sformułować definicji nad-
zoru, która byłaby uznana za uniwersalną i jako taka powszechnie akceptowana. B. Dol -
nicki, Nadzór nad samorządem terytorialnym…, s. 41.

62 M. Szewczyk, Nadzór w materialnym prawie administracyjnym, Poznań 1996, 
s. 32–34; W. Chróścielewski, Z. Kmieciak, Postępowanie w sprawach nadzoru nad 
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W piśmiennictwie nadzór jest generalnie kwalifikowany jako prawo 
organu nadzorczego do władczej ingerencji w działalność kontrolowa-
nego. Trybunał Konstytucyjny wskazał, że pod pojęciem tym kryją się 
prawem określone procedury, przyznające właściwym, wyposażonym 
w stosowne kompetencje, organom państwowym prawo ustalania stanu 
faktycznego, a następnie korygowania działalności nadzorowanego pod-
miotu63. Nadzór nad samorządem terytorialnym w literaturze między-
wojennej był dookreślany jako funkcja państwowa, mająca swój tytuł 
w ustawie, a zmierzająca w sposób władczy do uzgodnienia czynności 
prywatnych i publicznych z wymogami prawa przedmiotowego w intere-
sie porządku i dobra publicznego64. Z perspektywy przepisów i wartości 
obowiązującej w Polsce ustawy zasadniczej, uznając trafność powyższej 
definicji, należałoby uzupełniająco stwierdzić, że interesujący nas nadzór 
posiada podstawę wprost w Konstytucji, a służyć ma uzgadnianiu chro-
nionych na jej gruncie kategorii składających się na treść konstytucyjnych 
pojęć dobra wspólnego (art. 1) oraz relewantnych, a zatem uzasadnio-
nych potrzeb wspólnot samorządowych (art. 166 ust. 1). 

Szukając uzasadnienia dla usankcjonowania instytucji nadzoru, pod-
kreśla się, że było ono uwarunkowane samą istotą samorządu terytorial-
nego, która wyraża się w tym, iż stanowi on formę decentralizacji władzy 
publicznej (art. 15 ust. 1)65. Z tej perspektywy instytucja nadzoru nad sa-
morządem terytorialnym powstać miała z konieczności skoordynowania 
bądź zintegrowania działań wszystkich podmiotów prawa publicznego 
działających na zasadzie decentralizacji, jak i tworzących strukturę admi-
nistracji państwowej66. Niemniej w piśmiennictwie istnieją spory na te-
mat precyzyjnego wyznaczenia celów nadzoru. Według jednych badaczy, 
zamykają się one w zagadnieniu samodzielności podmiotów wykonu-
jących administrację publiczną67. Zdaniem innych natomiast oscylować 
mają wokół kwestii uzgadniania działalności administracji zdecentrali-

działalnością komunalną, Warszawa 1995, s. 11; E. Koniuszewska, Środki prawne ogra-
niczające nadużycia władzy…, s. 191–193.

63 Uchwała TK z dnia 5 października 1994 r., W 1/94, OTK 1994, nr 2, poz. 47. 
64 J. Staryszak, Prawo nadzoru nad administracją samorządową w Polsce, Warszawa 

1931, s. 93 – cyt. za E. Koniuszewska, Środki prawne ograniczające nadużycia władzy…, 
s. 192.

65 J. Jagoda, Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, 
Warszawa 2011, s. 67.

66 B. Dolnicki, Nadzór nad samorządem terytorialnym…, s. 87–89; Idem, Samo-
rząd terytorialny, Kraków 2001, s. 223; Z. Niewiadomski, Kierunki rozwoju samorządu 
terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 1991, nr 1–2, s. 82. 

67 Nadzór, obok finansów (mienia) jednostki samorządu terytorialnego, ma stanowić 
podstawowy wykładnik jej samodzielności. Tak J. Jagoda, Nadzór nad samorządem te-
rytorialnym…, s. 181, a także powołana tam literatura.
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zowanej z działalnością administracji państwowej. Jeszcze inni badacze 
wiążą nadzór wyłącznie z ochroną instytucji samorządowych przed błę-
dami, zaniedbaniem i nadużyciami ich władz, a ponadto z ochroną same-
go państwa oraz poszczególnych jednostek przed działaniami organów 
zdecentralizowanych68.

Pochodną celów nadzoru są niewątpliwie pełnione przez tę instytu-
cję funkcje. W piśmiennictwie wskazuje się na dwie zasadnicze, a mia-
nowicie funkcję strzeżenia prawa oraz funkcję ochronną i wspierającą. 
Ta pierwsza sprowadza się do stania na straży legalności działania sa-
morządowych instytucji, które stanowią przecież część systemu władzy 
publicznej, i jako takie są bezpośrednio związane z państwowym po-
rządkiem. Z tej perspektywy funkcja strzeżenia prawa powinna dotyczyć 
przede wszystkim obrony interesów ogólnopaństwowych w konfrontacji 
z partykularnymi interesami poszczególnych wspólnot samorządowych69. 
W konsekwencji wykonując zadania własne, zaspokajające potrzeby 
członków wspólnoty lokalnej czy regionalnej, jednostka samorządu te-
rytorialnego powinna uwzględniać kategorie składające się na treść kon-
stytucyjnego pojęcia dobra wspólnego. Prowadzić to może do obowiązy-
wania istotnego wymogu korygowania granic swobody wykładni norm 
statuujących zadania jednostek samorządu terytorialnego, otwierając 
pole dla stosowania instrumentów nadzoru. Mianowicie w myśl zasady 
legalizmu działania władzy publicznej organ zobowiązany jest do dbania 
o zgodność swego działania z normami prawa materialnego, formalnego 
i kompetencyjnego. Sprzeczność z nimi może wyrażać się w błędnej wy-
kładni, która skoryguje organ nadzoru w drodze aktu nadzoru. Z kolei 
funkcja ochronna i wspierająca, określana mianem nadzoru prewencyj-
nego, może być rozpatrywana w dwóch aspektach. Po pierwsze, jako wią-
żący organy nadzoru obowiązek doradzania i opiekowania się lokalnymi 
i regionalnymi samorządami w toku wykonywania zadań publicznych. 
Innymi słowy, polega na stworzeniu platformy korzystania instytucji sa-
morządowych z kompetencji, wiedzy i doświadczenia centralnych i tere-
nowych organów państwowych i ich struktur fachowych. Drugi aspekt 
omawianej funkcji nadzoru sprowadzać zaś się ma do ochrony jednostek 
samorządu przed nieuzasadnionymi żądaniami organów nadzoru specjal-
nego (fachowego) oraz osób trzecich70. Wskazana funkcja nadzoru, jako 
posiadająca charakter niewładczy i nieinwazyjny, może być wykonywana 
przez organy nadzoru w sposób ciągły, bez potrzeby powoływania się 
na szczególną ustawową podstawę prawną. Sformułowane w ustawie za-

68 B. Dolnicki, Nadzór nad samorządem terytorialnym…, s. 85–87; Idem, w: Usta-
wa o samorządzie powiatowym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Kraków 2005, s. 459–460.

69 B. Dolnicki, Nadzór nad samorządem terytorialnym…, s. 87–88.
70 Ibidem, s. 88–89.
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sadniczej uprawnienie do sprawowania nadzoru jako takiego nad samo-
rządem terytorialnym uprawnia organy nadzoru do korzystania z wyżej 
wskazanych jego niewładczych form. Niemniej gdyby nadzór miał przy-
brać postać represyjną czy sankcyjną, konieczne byłoby wskazanie sto-
sownej ustawowej podstawy prawnej, zgodnie z wiążącą organ nadzoru 
konstytucyjną zasadą legalizmu jego działania.

Reasumując prowadzone w piśmiennictwie rozważania na temat ce-
lów i funkcji nadzoru nad samorządem terytorialnym, przyjąć wypada, 
że pełni on funkcję integracyjną, skutkującą zharmonizowaniem działal-
ności zdecentralizowanej administracji samorządowej i scentralizowanej 
administracji rządowej. Wyznaczać ma granice samodzielności jednostek 
samorządowych, stanowiąc, obok ich finansów (mienia), podstawowy 
wykładnik ich samodzielności71. Sprecyzowanie form i środków nadzoru 
tworzyć ma też istotną gwarancję tej samodzielności72. W przeciwień-
stwie do funkcji kierownictwa państwa w zakresie działalności samorzą-
du (która mogła przecież znaleźć zastosowanie), nadzór stanowi o wiele 
mniej uciążliwy i w dodatku oparty na prawie (a zatem przewidywalny 
w zakresie form i zakresu) sposób ingerencji państwa w sprawy samorzą-
du73. Niemniej w nauce prawa zwraca się uwagę, że omawiana instytucja 
może być też postrzegana jako „antygwarancja” samodzielności jednost-
ki samorządu terytorialnego. Stosunek obu tych kategorii jest bowiem 
odwrotnie proporcjonalny, gdyż „im bardziej nadzór rozszerza się, tym 
bardziej samodzielność gminy zawęża się, a im bardziej nadzór zawęża 
się, tym bardziej samodzielność gminy się rozszerza”74. Nadzór, rozumia-
ny jako prawo władczej ingerencji organu nadzoru w działalność nadzo-
rowanej jednostki samorządu terytorialnego, z natury rzeczy limitować 
musi jej samodzielność, stając się zaprzeczeniem autonomii i suwerenno-
ści gminy (powiatu, województwa) wobec państwa. Jednocześnie nadzór 
– w przeciwieństwie do kierownictwa – jest gwarancją samodzielności 
jednostki samorządu terytorialnego. 

Podsumowując, reguła samodzielności jednostek samorządowych 
wymaga, by czynności organów nadzorczych były wykonywane tylko 
w przypadkach i formach określonych ustawami. Konieczne jest też okre-

71 Z. Leoński, Nadzór nad działalnością gminy, Warszawa 1992, passim; B. Dol-
nicki, Nadzór nad samorządem terytorialnym…, passim; A. Wiktorowska, Prawne de-
terminanty samodzielności gminy. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2002, 
s. 191 i nast. 

72 Zob. M. Kruszewska -Gagoś, Podmiotowość publicznoprawna gminy, Lublin 
2007, s. 197; A. Wiktorowska, Prawne determinanty samodzielności gminy…, s. 193–
194; S. Fundowicz, Decentralizacja administracji publicznej w Polsce, Lublin 2005, s. 158. 

73 A. Wiktorowska, Prawne determinanty samodzielności gminy…, s. 194. 
74 Ibidem, s. 193. 
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ślenie prawem kryteriów, wedle których oceniane będą działania podmio-
tów samorządowych, a także wskazanie możliwych do zastosowania wo-
bec nich konsekwencji nieprzestrzegania ustalonych kryteriów75. Z tego 
też względu fundamentalne staje się ścisłe zdeterminowanie w ustawie 
katalogu środków nadzorczych oraz przypadków i zasad, w których mogą 
one znaleźć zastosowanie wobec samorządu. Jednocześnie z ich wykazu 
wyłączyć należy tzw. środki otwarte, np. polecenie służbowe czy wytycz-
ne, których skutki prawne nie są z góry określone76.

Najczęściej stosowanym środkiem nadzoru są tzw. rozstrzygnięcia. 
Jest to akt prawny typu administracyjnego, wydany przez organ nadzor-
czy z powołaniem się na niezgodność z prawem aktu organu samorzą-
dowego. Z uwagi na zarzut sprzeczności z prawem organ nadzorowany 
może kwestionować akt nadzorczy, skarżąc go czy to na drodze admini-
stracyjnej, czy to sądowoadministracyjnej.

I tak środkiem nadzorczym zarezerwowanym dla Prezesa RM jest za-
wieszenie organów gminy i ustanowienie zarządu komisarycznego. Z tego 
uprawnienia może on skorzystać wtedy, gdy organy gminy przez dłuższy 
czas nieskutecznie wykonują zadania publiczne. W takiej sytuacji woje-
woda ma prawo przedstawić premierowi kandydata na komisarza rządo-
wego. Powołany komisarz przejmuje wykonywanie zadań i kompetencje 
organów gminy. Najdalej sięgającym środkiem nadzorczym jest prawo do 
rozwiązania rady gminy lub odwołanie wójta. Na wniosek premiera Sejm 
rozwiązuje radę gminy, gdy rażąco narusza ona Konstytucję lub ustawy. 
Gdy natomiast dochodzi do powtarzających się przypadków naruszania 
tych aktów przez wójta, wojewoda wzywa go do zaprzestania takich 
działań. Jeżeli zaś nie przynosi to zamierzonego rezultatu, to wojewoda 
występuje do Prezesa RM z wnioskiem o jego odwołanie. W takiej sytu-
acji premier – na wniosek ministra właściwego do spraw administracji 
publicznej – wyznacza osobę, która do czasu wyboru wójta będzie pełnić 
jego funkcję. W literaturze podkreśla się coraz większe znaczenie tzw. 
nowoczesnych form nadzoru77. Stwarzają one dużo większe możliwości 
oddziaływania na samorząd niż środki tradycyjne, i to one przesądzają 
o rzeczywistym zakresie jego samodzielności78. Zalicza się do nich przede 
wszystkim politykę legislacyjną i fiskalną państwa. Za pomocą tej pierw-
szej państwo kształtuje strukturę organizacyjną samorządu, jego zadania 
i kompetencje, zakres ingerencji nadzorczej, a także majątkowe i finanso-

75 B. Dolnicki, Samorząd terytorialny…, s. 27. 
76 J. Jagoda, Sądowa ochrona samodzielności…, s. 67.
77 Z. Niewiadomski, Kierunki rozwoju samorządu terytorialnego…, s. 82–83; por. 

B. Dolnicki, Nadzór nad samorządem terytorialnym…, s. 33; A. Wiktorowska, Prawne 
determinanty samodzielności gminy…, s. 195. 

78 J. Jagoda, Sądowa ochrona samodzielności…, s. 67–68.
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we zabezpieczenie jego działania. Z kolei w ramach tej drugiej państwo 
wpływa na owo działanie za pomocą subwencji, dotacji celowych, poży-
czek rządowych itp.

Zakres nadzoru nad samorządem terytorialnym – stosownie do po-
wyższych uwarunkowań konstytucyjnych – został szczegółowo określony 
w ustrojowych ustawach samorządowych. Zgodnie z treścią art. 85 usta-
wy o samorządzie gminnym, jest on sprawowany nad działalnością gmi-
ny z zastosowaniem kryterium zgodności z prawem. Trybunał Konstytu-
cyjny, precyzując interpretację cytowanej normy, wskazał, że nadzorowi 
określonemu w rozdziale 10. wspomnianej ustawy podlega działalność 
gminna prowadzona wyłącznie bezpośrednio przez jej organy, ukonsty-
tuowane na gruncie prawa administracyjnego względnie – jeżeli przyjąć 
konstrukcję osoby prawa publicznego – wyposażone z mocy prawa we 
władzę publiczną. Gdy część swoich zadań gmina powierzy do wykony-
wania podmiotom prawa cywilnego, nadzór administracyjny nie może 
mieć zastosowania, chociaż należy przyjąć, że chodzi o działalność gmin-
ną79. Analogiczne rozwiązania prawne w zakresie nadzoru sformułowane 
zostały w ustrojowych ustawach samorządu powiatowego (art. 77) oraz 
wojewódzkiego (art. 79).

Instytucja nadzoru może skutecznie zostać włączona w konstytucyj-
ne mechanizmy ochrony konstytucyjności funkcjonowania w naszym 
państwie samorządu terytorialnego w zgodzie z konstytucyjnym jego 
modelem. Zadanie to z jednej strony może spełniać podkreślana w na-
uce prawa funkcja nadzoru: strzeżenia prawa oraz ochrony i wspierania 
samorządów. Z ich zastosowaniem organy nadzoru mogą zapewnić spój-
ność interpretacji norm prawnych kształtujących status prawny, zadania 
i kompetencje oraz zakres działania samorządów terytorialnych poszcze-
gólnych szczebli. Jednocześnie ustalone w ten sposób rozbieżności mogą 
stać się przyczynkiem do zainicjowania zmian w prawie, które dostosują 
stopnień rozwoju i potrzeb lokalnych i regionalnych samorządów. Nie-
jednokrotnie właśnie droga procesu legislacyjnego może okazać się naj-
lepszym środkiem zbalansowania i zharmonizowania kolidujących z sobą 
interesów i potrzeb państwa (rozumianego jako dobro wspólne wszyst-
kich obywateli) oraz celów i spraw lokalnych i regionalnych wspólnot.

Jednocześnie w przypadku nadużycia instytucji nadzoru wspólnoty 
samorządowe mogą bronić swej samorządności i samodzielności, zaskar-
żając akt nadzoru do sądu administracyjnego80. Kwestia ta była przed-

79 Uchwała TK z dnia 27 września 1994 r., W 10/93, OTK 1994, nr 2, poz. 46.
80 Szerzej na ten temat: B. Dolnicki, Nadzór nad samorządem terytorialnym…, 

s. 125 i n.; W. Chróścielewski, Z. Kmieciak, Postępowanie w sprawach nadzoru…; 
K. Byjoch, J. Sulimierski, J.P. Tarno, Samorząd terytorialny po reformie ustrojowej 
państwa, Warszawa 2000, s. 165–196.



190 Rozdział trzeci

miotem rozważań Trybunału Konstytucyjnego, który w odniesieniu do 
aktu nadzoru wojewody wskazał, że uzasadnione faktycznie i prawnie 
rozstrzygnięcie wojewody może zostać, z powodu swej niezgodności 
z prawem, zaskarżone do sądu administracyjnego (art. 98 ust. 1). Try-
bunał wyjaśnił, że celem przywołanej instytucji jest zagwarantowanie 
jednostce samorządu terytorialnego, której kompetencje, uprawnienia 
albo interes prawny zostały naruszone, ochrony przed nielegalnym lub 
bezzasadnym zastosowaniem środka nadzoru. W tym przypadku zada-
niem sądu administracyjnego staje się kontrola legalności rozstrzygnięć 
nadzorczych, a zatem ich zgodności z prawem. Ponadto, Trybunał Kon-
stytucyjny wskazał, że zasada sądowej ochrony samodzielności gminy 
przed sądem administracyjnym nie oznacza utraty przez inne podmio-
ty prawa do obrony ich interesów przed innymi sądami, wynikające-
go z całokształtu instytucji ustrojowych (podobnie wyrok NSA z dnia 
7.10.1991 r., SA/Wr 841/91, ONSA 1993, nr 1, poz. 5).

Analizując zakres kontroli prawidłowości aktu nadzoru sądu admini-
stracyjnego, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że sąd ten nie jest zwią-
zany granicami skargi. Uprawniony jest do badania akt nadzoru zarów-
no pod względem naruszeń prawa zarzucanych przez skarżącego, jak też 
ewentualnych innych naruszeń przezeń pominiętych. W efekcie rozpo-
znania sprawy sąd może uznać akt nadzoru za zgodny z prawem i odda-
lić skargę organu gminy albo też uznać ją za zasadną. W tym ostatnim 
przypadku może on uchylić zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze (ze 
względów merytorycznych), stwierdzić jego nieważność albo też stwier-
dzić jego niezgodność z prawem (z powodów proceduralnych). Skutkiem 
oddalenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze jest jego uprawomocnienie 
się, natomiast uchylenie aktu nadzoru rodzi konieczność umorzenia po-
stępowania nadzorczego przez organ nadzoru81.

Omówiona instytucja prawa organu jednostki samorządu terytorial-
nego zaskarżania aktu nadzoru do sądu administracyjnego z powodu jego 
sprzeczności z prawem może również przyczyniać się do ochrony konsty-
tucyjnego modelu samorządu terytorialnego, prowadząc do utrwalania 
wykładni w zgodzie z Konstytucją ustawowych przepisów statuujących 
pozycję, rolę i zakres działania instytucji samorządowych. Dodatkową 
wartością jest tu możliwość dokonywania wykładni przez fachowy or-
gan władzy sądowniczej – sąd administracyjny, który uprawniony jest do 
włączenia w ten proces, z wykorzystaniem pytania prawnego, konstytu-
cyjnego strażnika konstytucyjności wykładni norm niższego rzędu, jakim 
jest Trybunał Konstytucyjny.

81 Wyrok TK z dnia 9.12.2003 r., P 9/02.
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3.  Judykatywa a ochrona 
konstytucyjnego modelu samorządności terytorialnej

3.1.  Sądowa ochrona samodzielności jednostki 
samorządu terytorialnego a zasada prawa do sądu

Przepis art. 11 przywoływanej we wcześniejszych rozważaniach – 
wiążącej naszego prawodawcę w procesie wyznaczania pozycji ustrojo-
wej samorządu terytorialnego – Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego 
zobowiązuje państwa -strony do usankcjonowania w prawie krajowym 
instytucji sądowej ochrony samorządności terytorialnej. Przywołany 
przepis Karty stanowi bowiem, że: „Wspólnoty lokalne winny rozporzą-
dzać prawem odwołania sądowego w celu zapewnienia sobie swobod-
nego sprawowania swych uprawnień i poszanowania zasad samorządu 
lokalnego, uświęconych przez Konstytucję lub ustawodawstwa krajowe”. 
Niewątpliwie, uwzględniając ten obowiązek państwa -strony, polski ustro-
jodawca, określając ramy samorządności terytorialnej i jej gwarancje 
w Konstytucji RP z 1997 r., przesądził o ustanowieniu dla omawianej 
instytucji dodatkowej podstawy prawnej, tym razem jednak na pozio-
mie regulacji konstytucyjnej i to w formie normy -zasady. Mianowicie 
w art. 165 ust. 2 Konstytucji RP ustrojodawca sformułował maksymę 
sądowej ochrony samodzielności jednostek samorządu terytorialnego 
jako jednej z subreguł zasady ochrony samorządności terytorialnej. Tym 
samym przesądził, że z różnych możliwych aspektów samorządności 
terytorialnej sądową ochroną powinna być objęta samodzielność jed-
nostki samorządu terytorialnego. Jednocześnie jednak, ograniczając się 
do sformułowania w omawianym zakresie wyłącznie normy -zasady, nie 
sprecyzował żadnych norm -reguł, które definiowałyby expressis verbis 
przedmiot i zakres zarówno samodzielności jednostki samorządu teryto-
rialnego, jak i jej sądowej ochrony.

W konsekwencji wykonanie bezwzględnie wiążącego zobowiązania 
do udzielenia sądowej gwarancji samodzielności jednostkom samorządu 
terytorialnego z art. 165 ust. 2 Konstytucji oraz obowiązku usankcjono-
wania instytucji sądowej ochrony samorządności terytorialnej jako ta-
kiej z art. 11 EKSL spoczęło na ustawodawcy zwykłym. Okoliczność, że 
sposób ujęcia tych zadań zarówno w Konstytucji, jak i w Karcie nie jest 
precyzyjny, wskazuje, że ustawodawca korzystał z daleko idącej swobody 
reglamentacyjnej w procesie ustanawiania instytucji sądowej ochrony sa-
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morządności terytorialnej. Niemniej nie sposób przyjąć, że owa wolność 
ustawodawcy graniczyła z dowolnością. Z treści przywoływanych norm 
wynika bowiem jednoznacznie, że przedmiotem sądowej ochrony samo-
rządności terytorialnej powinno być objęte co najmniej prawo podmio-
towe wspólnoty lokalnej do normowania i zarządzania sprawami pu-
blicznymi, które – w granicach wyznaczonych przez ustawę zasadniczą 
– Polska jako państwo -strona Karty przypisała do zakresu jej imperium. 
Instytucje sądowej ochrony samodzielności determinuje zatem z jednej 
strony regulacja art. 11 EKSL, a z drugiej – odpowiednie postanowienia 
ustawy zasadniczej, wyznaczające dla ustawodawcy zwykłego minimalne 
granice władztwa samorządu terytorialnego82.

W efekcie, z uwzględnieniem stosownych postanowień naszej Konsty-
tucji, ustawodawca zobowiązany był przyjąć, że przedmiotem omawia-
nej gwarancji powinno zostać objęte prawo wspólnot samorządowych 
do normowania i zarządzania – w imieniu własnym i na własną odpo-
wiedzialność – istotną częścią zadań publicznych (art. 16 ust. 2), które 
w procesie decentralizacji władzy publicznej zostały przypisane ustawą 
do zakresu imperium samorządu terytorialnego (art. 15 ust. 1). Jednocze-
śnie sądowa ochrona samorządności terytorialnej powinna co najmniej 
gwarantować ochronę judykatury w odniesieniu do prawa wspólnot sa-
morządowych do samodzielnego rozstrzygania w sprawach służących za-
spokajaniu jej potrzeb (zadań własnych w rozumieniu art. 166 ust. 1), 
dopuszczając możliwość wyłącznie subsydiarnego wpływu centralnej i te-
renowej władzy państwowej na sposób ich realizacji (art. 163, art. 165 
ust. 2 i preambuła). 

Zatem istotną kwestią staje się zdefiniowanie treści interesującej nas 
subreguły zasady ochrony samorządności terytorialnej wraz ze wskaza-
niem, jakie uprawnienia z niej wynikają w konfrontacji z konstytucyj-
nym prawem podmiotowym jednostki (człowieka) do sądu i rzetelnego 
procesu (praworządnej procedury sądowej). To ostatnie prawo zostało 
wyrażone w art. 45 ust. 1 Konstytucji, stanowiącym, że: „Każdy ma 
prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasad-
nionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”, 
a następnie uzupełnione przez dyspozycję art. 77 ust. 2 Konstytucji, for-
mułującą zakaz ustawowego zamknięcia komukolwiek drogi sądowej do-
chodzenia naruszonych wolności i praw. 

Tak wyrażona zasada prawa do sądu jest powszechnie rozumiana 
jako: a) prawo dostępu do sądu, tj. prawo do uruchomienia procedu-

82 Por. A. Chorążewska, Sądowa ochrona samorządności terytorialnej w świetle Kon-
stytucji RP z 1997 r., w: Sądowa kontrola administracji publicznej – doświadczenia, dylema-
ty, perspektywy, red. E. Wójcicka, Częstochowa 2017, s. 53–73.
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ry przed sądem – organem odpowiadającym charakterystyce organu 
niezależnego, bezstronnego i niezawisłego; b) prawo do odpowiedniego 
ukształtowania procedury sądowej, zgodnie z wymogami sprawiedliwoś- 
ci i jawności; c) prawo do wyroku sądowego, tj. prawo do uzyskania wią-
żącego rozstrzygnięcia danej sprawy przez sąd83. Wszelkie ograniczenia 
sądowej ochrony interesów podmiotu wynikać mogą z ustawy zasadni-
czej i są dopuszczalne jedynie w „absolutnie niezbędnym zakresie, jeżeli 
urzeczywistnienie danej wartości konstytucyjnej nie jest możliwe w inny 
sposób […], i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym pań-
stwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego bądź dla ochro-
ny środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo wolności i praw 
innych osób (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP). Nie mogą też naruszać istoty 
tych wolności i praw, które ograniczają. […] prawo do sądu oznacza dla 
ustawodawcy obowiązek ustanowienia regulacji prawnej, która zapewni 
rozpatrzenie sprawy przez sąd, na żądanie zainteresowanego”, to właś- 
nie bowiem w gestii legislatywy spoczywa obowiązek określenia rodzaju 
sądu (powszechny, administracyjny), który uważa za właściwy do rozpo-
znania danego rodzaju sprawy84. Przywołana zasada konstytucyjna zo-
stała uznana za część polskiej tożsamości konstytucyjnej już na gruncie 
poprzednio obowiązujących przepisów konstytucyjnych. Trybunał Kon-
stytucyjny z ówcześnie obowiązującego art. 1 Konstytucji RP z 1952 r.85, 
sankcjonującego zasadę państwa prawa oraz zasadę sądowego wymiaru 
sprawiedliwości, uznał bowiem prawo do sądu za jedną z zasad ustro-
ju naszego kraju. Prawo to powinno być rozumiane jako uprawnienie 
każdego obywatela oraz tworzonych przez nich jednostek organizacyj-
nych (jeżeli nie występują one jako organy władzy publicznej w sposób 
władczy, lecz tak jak inne podmioty poszukują ochrony swych praw86) 
do dochodzenia ochrony swych praw przed niezawisłym sądem. Tak ro-
zumiane prawo do sądu jest bowiem gwarancją ładu prawnego oraz prze-
strzegania prawa przez wszystkich87.

W piśmiennictwie sformułowano postulat przyjęcia, że prawo do 
sądu, w opisanym wyżej rozumieniu, przysługuje również jednostkom 
samorządu terytorialnego wprost z art. 45 ust. 1 Konstytucji. Propono-
wane rozszerzenie zakresu podmiotowego interesującego nas uprawnie-
nia ma wyrażać konkretyzację konstytucyjnej reguły sądowej ochrony 

83 Tak np. wyrok TK z dnia 9.06.1998 r., K. 28/97, OTK Z.U. 1998, nr 4, poz. 50.
84 Ibidem.
85 W brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji 

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz.U. 1989, nr 75, poz. 444.
86 Tak wyrok TK z dnia 25.02.1992 r., K 4/91, OTK Z.U. 1992, cz. 1, poz. 2, s. 56.
87 Tak orzeczenie TK z dnia 7.01.1992 r., K 8/91, OTK Z.U. 1992, nr 1, poz. 5.
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samodzielności jednostek samorządu terytorialnego (art. 165 ust. 2)88, 
eksponującej szczególną pozycję ustrojową tych jednostek. Uzasadniając 
ten pogląd, wskazano, że ustawa zasadnicza wyraża prawa i wolności 
o charakterze powszechnym, a ich zakres podmiotowy nie ogranicza się 
tylko do osób fizycznych, lecz obejmuje również inne podmioty występu-
jące w obrocie prawnym. Ponadto, wskazuje się, że stanowisko to akcep-
towane jest w nauce prawa, uznającej podmiotowe rozumienie prawa do 
sądu za pewien standard89. Te wywody prowadziły do konkluzji, że kon-
stytucyjne prawo do sądu przysługuje każdemu, niezależnie od istnienia 
oraz treści stosunku materialnoprawnego i wynikających z niego upraw-
nień i obowiązków90, a także nie wymaga konkretyzacji w ustawach zwy-
kłych z uwagi na to, że na podstawie art. 8 ust. 2 Konstytucji jest ono 
bezpośrednio wywodzone i stosowane zgodnie z przepisami art. 45 ust. 1 
i art. 77 ust. 2 Konstytucji91.

Zaprezentowane zapatrywanie mogłoby znaleźć potwierdzenie w wy-
kładni systemowej norm ustawy zasadniczej, zakładającej, że prawo do 
sądu z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP wyznacza sposób realizowania regu-
ły sądowej ochrony samodzielności jednostki samorządu terytorialnego 
z art. 165 ust. 2. Niemniej art. 45 ust. 1 zamieszczony jest w rozdzia-
le II Konstytucji, który w całości poświęcony jest prawom, wolnościom 
i obowiązkom oraz środkom ochrony konstytucyjnych wolności i praw 
człowieka i obywatela. W konsekwencji regulacja ta stanowi zwartą, wy-
odrębnioną część ustawy zasadniczej, odnoszącą się wyłącznie do statusu 
prawnego jednostki i wszelkich form organizacyjno -prawnych jej działa-
nia, nieznajdującą żadnego odniesienia do podmiotów publicznopraw-
nych. Zapatrywanie to podziela Trybunał Konstytucyjny92, który stanął 
na stanowisku, że sądowa ochrona samodzielności jednostki samorządu 
terytorialnego wyrażona w art. 165 ust. 2 Konstytucji nie jest tożsama 
z prawem do sądu, o którym mowa w jej art. 77 ust. 2 i art. 45 ust. 1. 

88 Tak J. Jagoda, Sądowa ochrona samodzielności…, s. 129, 131–132 z powołaniem 
na L. Kiermaszek, R. Mikosz, Legitymacja skargowa jednostki samorządu terytorialnego 
w postępowaniu sądowoadministracyjnym, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administra-
cyjnego” 2005, nr 2–3, s. 24. 

89 Tak J. Jagoda, Sądowa ochrona samodzielności…, s. 131–132 z powołaniem na 
Z. Czeszejko -Sochacki, Prawo do sądu w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
„Państwo i Prawo” 1997, z. 11–12, s. 74.

90 Tak J. Jagoda, Sądowa ochrona samodzielności…, s. 132 z powołaniem na H. Mę -
drzak, Prawo do sądu jako gwarancja ochrony praw człowieka, w: Podstawowe prawa 
jednostki i ich ochrona sądowa, Warszawa 1997, s. 197.

91 Tak J. Jagoda, Sądowa ochrona samodzielności…, s. 132 z powołaniem na A. Ki -
sielewicz, Samodzielność gminy w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
Warszawa 2002, s. 124. 

92 Tak wyrok TK z dnia 29.10.2009 r., K 32/08, OTK -A Z.U. 2009, nr 9, poz. 139.
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Prawo to jest bowiem jednym ze środków ochrony konstytucyjnych wol-
ności i praw jednostki, a sądowa ochrona ma zagwarantować prawidło-
we wykonywanie zadań publicznych przez jednostkę samorządu teryto-
rialnego93. Rozwijając ten pogląd, zwrócono uwagę na dwa zagadnienia. 
Po pierwsze, celem sądowej ochrony jednostek samorządu terytorialnego 
jest samodzielność ich działania w relacjach z innymi organami władzy 
publicznej przed działaniami tych organów, w tym również realizowa-
nych w ramach ingerencji nadzorczych94. Z tych względów jednostki 
samorządu terytorialnego posiadają zdolność sądową zarówno w po-
stępowaniu cywilnym, jak i w postępowaniu sądowoadministracyjnym 
w sytuacjach, gdy są adresatami decyzji administracyjnych lub innych 
aktów wymienionych w art. 3 § 2 pkt. 2–4 w ustawie z dnia 30 sierp-
nia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi95, 
a także gdy są adresatami rozstrzygnięć nadzorczych96.

Po drugie, pojęcie „ochrona sądowa” różni się od pojęcia „prawo 
do sądu”. Prawo do sądu to prawo podmiotowe do samodzielnego uru-
chomienia procedury sądowej oraz do wysłuchania we wszczętym w ten 
sposób postępowaniu. Sądowa ochrona samodzielności koncentruje się 
na aspekcie przedmiotowych mechanizmów ochrony, „ukierunkowanych 
w założeniu na zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań publicz-
nych, i zakłada pozostawienie szerszej swobody ustawodawcy co do wy-
boru sposobów jej urzeczywistnienia”97. Cytowane wywody prowadzą 
do wniosku, że art. 165 ust. 1 i 2 Konstytucji nie wymaga zapewnienia 
jednostkom samorządu terytorialnego ani statusu strony w postępowa-
niu sądowoadministracyjnym, ani nie nakłada obowiązku przyznania im 
prawa do wniesienia skargi na decyzje organu odwoławczego w sytuacji, 
w której jednostka ta nie występuje jako adresat działań władczych in-
nych organów władzy publicznej, ale sama podejmuje takie działania 
wobec innych podmiotów, działając z pozycji organu władzy publicznej 
zobowiązanego do stosowania prawa98. Jednostki samorządu terytorial-
nego nie posiadają bowiem własnych praw ani prawnie chronionych in-
teresów, których mogłyby dochodzić w relacjach z administrowanymi. 

93 Tak postanowienie TK z dnia 23.02.2005 r., Ts 35/04, OTK Z.U. 2005, nr 1/B, 
poz. 26.

94 Szeroko na ten temat zob.: J. Jagoda, Sądowa ochrona samodzielności jednostek sa-
morządu terytorialnego wobec ingerencji nadzorczych, w: Nadzór nad samorządem a granice 
jego samodzielności, red. M. Stec, M. Mączyński…, s. 206–229.

95 T.j. Dz.U. 2017, poz. 1369 [dalej: p.p.s.a.].
96 Por. J.P. Tarno, Status prawny jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu 

administracyjnym i sądowym, „Państwo i Prawo” 2006, z. 2, s. 14.
97 Tak wyrok TK z dnia 29.10.2009 r., K 32/08, OTK -A Z.U. 2009, nr 9, poz. 139.
98 Ibidem; por. J.P. Tarno, Status prawny jednostki samorządu terytorialnego…, s. 14.
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Dotyczy to również sytuacji, w której decyzja administracyjna wydawana 
przez organ jednostki samorządu terytorialnego tyczy stosunków cywil-
noprawnych, których jednostka ta jest stroną. Trybunał nie podzielił za-
patrywania, że przyznanie w rozważanej sytuacji jednostkom samorządu 
terytorialnego prawa do wniesienia skargi na decyzje organu odwoław-
czego oraz statusu strony w postępowaniu sądowoadministracyjnym sta-
nowią konieczny warunek realizacji przez nie zadań publicznych, a także 
zdolności do poprawnego funkcjonowania. 

W tym kontekście zwrócono uwagę, że „w razie wniesienia przez 
uprawniony podmiot skargi do sądu administracyjnego na decyzję orga-
nu jednostki samorządu terytorialnego, ochrona sądowa jest zapewniona 
w tym sensie, że skarga ta jest rozpoznawana przez organ władzy sądow-
niczej, którego zasadniczym zadaniem jest kontrola zgodności z prawem 
działań organów władzy publicznej. W sytuacjach, w których ustawa 
wymaga uzasadnienia decyzji administracyjnej, racje jednostki samo-
rządu terytorialnego mogą zostać wyczerpująco przedstawione w tym 
uzasadnieniu przez organ tej jednostki właściwy do rozpatrzenia sprawy 
w pierwszej instancji. Uzasadnienie to jest brane pod uwagę przez organ 
odwoławczy, a w razie uruchomienia postępowania sądowoadministra-
cyjnego – także przez sądy administracyjne. Jeżeli uprawnione podmio-
ty nie wniosły skargi do sądu administracyjnego, a zdaniem organów 
danej jednostki samorządu terytorialnego ostateczna decyzja wydawana 
w danej sprawie jest niezgodna z prawem, organy te mogą wystąpić do 
prokuratury o wniesienie sprzeciwu na podstawie art. 184 § 1 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego99, 
a więc w sytuacjach, gdy przepisy tego Kodeksu lub przepisy szczególne 
przewidują wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji 
albo jej uchylenie lub zmianę”100.

Zaprezentowany pogląd jest konsekwencją przyjęcia tezy, że samo-
dzielność samorządu terytorialnego powinna być rozpatrywana w dwóch 
aspektach: negatywnym i pozytywnym. Samodzielność w aspekcie nega-
tywnym oznacza wolność od arbitralnej ingerencji ze strony innych orga-
nów władzy publicznej. Tak rozumiana samodzielność powinna obejmo-
wać wszystkie dziedziny jej działania. Wszelkie formy ingerencji w sferę 
działania jednostek samorządu terytorialnego muszą być zatem zgodne 
z Konstytucją, określone przez ustawy i uzasadnione koniecznością za-
pewnienia ochrony wartości konstytucyjnych. Samodzielność w aspekcie 
pozytywnym zakłada możliwość swobodnego wyboru działań podejmo-
wanych do realizacji zadań publicznych, przy czym granice tej swobody 

 99 Tj. Dz.U. 2017, poz. 1257.
100 Ibidem.
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wyznacza Konstytucja oraz ustawy ustanowione w zgodzie z normami 
konstytucyjnymi. Kończy się ona zatem tam, gdzie zaczynają się kon-
stytucyjnie chronione prawa i interesy obywateli. Samodzielność jedno-
stek samorządu terytorialnego wyraża się m.in. w możliwości uchwalania 
statutu, wyboru organów, stanowienia prawa miejscowego, uchwalania 
budżetu i w prowadzeniu gospodarki finansowej101. 

Trybunał podkreślił również, że z jednej strony zakres swobody dzia-
łania organów jednostek samorządu terytorialnego w sferze wydawania 
decyzji administracyjnych odpowiada zakresowi uznania administracyj-
nego, a z drugiej – Konstytucja ściśle wyznacza granice ingerencji władzy 
publicznej w sferę praw obywateli oraz ogranicza zakres luzów decyzyjnych 
pozostawionych organom władzy publicznej przez ustawodawcę. Zgodnie 
bowiem z art. 7 Konstytucji, organy władzy publicznej działają na podsta-
wie i w granicach prawa. Wykonując władztwo publiczne w formie decyzji 
administracyjnych, organy jednostek samorządu terytorialnego nie mogą 
kierować się interesem tych jednostek ani realizować celów samodzielnie 
przez nie wyznaczonych, lecz powinny bezstronnie uwzględnić i wywa-
żyć – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami konstytucyjny-
mi i ustawowymi – wszystkie prawnie doniosłe interesy ogólnospołeczne  
i indywidualne, stosownie do wagi tych interesów ustalonej na gruncie 
konstytucyjnego systemu wartości. Z tych też powodów wydawanie de-
cyzji administracyjnych jest działalnością odmienną od wymienionych 
wyżej sfer działania jednostek samorządu terytorialnego, objętych zasa-
dą ich samodzielności. Konstytucyjnie chroniona sfera samodzielności 
jednostek samorządu terytorialnego w jej aspekcie pozytywnym – rozu-
miana jako swoboda decyzyjna – nie obejmuje administrowania przez 
wydawanie decyzji administracyjnych adresowanych do obywateli. Sa-
modzielność oznacza tu przede wszystkim samodzielne stosowanie pra-
wa przy założeniu kontroli instancyjnej i sądowoadministracyjnej oraz 
wyłączenie innych form ingerencji w wydawanie decyzji administracyj-
nych przez organy jednostek samorządu terytorialnego102.

Za powszechnie przyjęte należy zatem uznać zapatrywanie, że prawo 
do sądu z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji nie przysługuje jed-
nostce samorządu terytorialnego. Nie może być zatem podstawą prawną 
do rozstrzygania sporów pomiędzy organami władzy publicznej. Trybu-
nał Konstytucyjny podzielił w tym zakresie argumentację prezentowaną 
w piśmiennictwie, a głoszącą, że: a) status prawny organów władzy pu-
blicznej jest wyraźnie uregulowany w odrębnych rozdziałach Konstytucji, 
poza przepisami o wolnościach i prawach człowieka i obywatela; b) orga-

101 Ibidem.
102 Ibidem.
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ny władzy publicznej z istoty rzeczy wykonują zadania wynikające z ich 
kompetencji, a nie korzystają z praw i wolności; c) sfera wolności i praw 
obywatelskich nie przenika się ze sferą kompetencji organów władzy pub- 
licznej103. Ponadto, wskazał na odmienność funkcji prawa do sądu służą-
cego jednostce od prawa do sądowej ochrony samodzielności jednostki 
samorządu terytorialnego. To pierwsze jest jednym ze środków ochrony 
konstytucyjnych wolności i praw jednostki, drugie zaś ma zagwaranto-
wać prawidłowe wykonywanie przez jednostkę samorządu terytorialnego 
zadań publicznych104.

W konsekwencji Trybunał Konstytucyjny zaakceptował poglądy 
doktryny wykazujące, że ustawodawca, realizując konstytucyjną regułę 
prawa do sądowej ochrony samodzielności jednostki samorządu teryto-
rialnego, przyznał tym jednostkom zdolność sądową w postępowaniu 
cywilnym oraz w postępowaniu sądowoadministracyjnym w sytuacji, 
gdy są adresatem decyzji administracyjnych lub innych aktów wymie-
nionych w art. 3 § 2 pkt. 2–4 w ustawie prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi, a także gdy są adresatem rozstrzygnięć nad-
zorczych. Natomiast przy wydawaniu decyzji administracyjnych roz-
strzygających sprawy indywidualne organy samorządu terytorialnego 
zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania prawa. Nie mogą reali- 
zować własnych interesów faktycznych (wspólnoty lokalnej), przeciw-
stawianych dobru wspólnemu, którego kategorie konkretyzowane są 
w stosowanych ustawach, w tym również przez zasadę ochrony praw 
indywidualnych jednostki. Wydawanie decyzji administracyjnych przez 
organy samorządu terytorialnego nie ma służyć wyłącznie realizacji inte-
resów jednostek wspólnoty samorządowej w relacjach z administrowa-
nymi. Postępowanie administracyjne, w którym organ jednostki samo-
rządu terytorialnego wydaje władcze decyzje, musi być ukierunkowane 
na realizację zasady praworządności, a nie na artykułowanie i obronę 
interesów jednostki samorządu terytorialnego, gdyż w takiej sytuacji 
w zgodzie z Konstytucją nie może ona ich posiadać. Organy władzy 
samorządowej działają bowiem wówczas z pozycji organu władzy pu-
blicznej wobec jednostki, zobowiązanego do działania w zgodzie z art. 7 
Konstytucji, a zatem do stosowania w sposób władczy prawa na podsta-
wie i w granicach norm prawa materialnego, formalnego i kompetencyj-
nego, a nie do artykułowania i obrony interesów jednostki samorządu 
terytorialnego. Niemniej, czyniąc zadość standardom państwa prawa,  

103 Tak J. Trzciński, Podmiotowy zakres skargi konstytucyjnej, w: Konstytucja. Wy-
bory. Parlament. Studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi, red. L. Garlicki, Warszawa 
2000, s. 213; postanowienie TK z dnia 2.05.2007 r., SK 70/05, OTK Z.U. 2007, nr 6/A, 
poz. 60, s. 871. 

104 Postanowienie TK z dnia 23.02.2005 r., Ts 35/04, OTK Z.U. 2005, nr 1/B, poz. 26.
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w granicach konstytucyjnej swobody regulacyjnej, w takich sytuacjach 
ustawodawca przyznał jednostkom samorządu terytorialnego prawo do 
wykazania słuszności przyjętego sposobu wykładni i stosowania prawa 
urzeczywistniające się w zaopatrywaniu wydanej przez organ decyzji 
pierwszoinstancyjnej w pisemne uzasadnienie, które wyraża rozbudowa-
ne zapatrywanie prawne organu. Prawidłowość tego ostatniego może być 
weryfikowana w drodze nadzoru przez organ wyższego stopnia, a następ-
nie w procedurze sądowoadministracyjnej przez niezawisły i niezależny 
sąd105. 

Zgodnie z poglądami prezentowanymi w orzecznictwie trybunalskim, 
w którym dokonano wykładni maksymy sądowej ochrony samodziel-
ności jednostek samorządu terytorialnego, w nauce prawa wskazuje się, 
że tak ukształtowany standard gwarancji judykatury jest zgodny z dys-
pozycją art. 11 EKSL106. Ta ostatnia, łącznie rozpatrywana z dyspozycją 
art. 165 ust. 2 Konstytucji, ma wyłącznie zobowiązywać polskiego usta-
wodawcę do wdrożenia instytucji i procedur gwarantujących ochronę 
prawną wspólnot samorządowych w zakresie realizacji ich prawa pod-
miotowego do samorządu lokalnego, czyli prawa do samodzielnego nor-
mowania i zarządzania sprawami (zadaniami) publicznymi, które ustawą 
zostały przypisane do ich zakresu imperium. 

3.2.  Realizacja prawa do ochrony podstaw ustrojowych 
samorządności terytorialnej

Reasumując uprzednio prowadzone wywody, przyjąć należy, w ślad 
za dominującym w piśmiennictwie oraz orzecznictwie107 poglądem, że 
przyznana w Konstytucji jednostkom samorządu terytorialnego sądowa 
ochrona ich samodzielności (art. 165 ust. 2) nie jest tożsama z prawem 
do sądu, o którym mowa w jej art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2. Prawo 
do sądu stanowi jeden ze środków prawnych ochrony konstytucyjnych 
wolności i praw człowieka i obywatela, natomiast sądowa ochrona sa-
modzielności jednostki samorządu terytorialnego ma zagwarantować 
prawidłowe, a mianowicie samodzielne, wykonywanie przez nią zadań 

105 Por. argumentację w uzasadnieniu wyroku TK z dnia 29.10.2009 r., K 32/08, 
OTK -A Z.U. 2009, nr 9, poz. 139.

106 Tak J. Jagoda, Sądowa ochrona samodzielności…, s. 122; por. T. Szewc, Dosto-
sowanie prawa polskiego do zasad Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, Bydgoszcz–
Katowice 2006, s. 207.

107 Tak wyrok TK z dnia 29.10.2009 r., K 32/08, OTK -A Z.U. 2009, nr 9, poz. 139.
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publicznych (tj. przypisanego jej ustawą zakresu władztwa)108. Na tym 
tle rodzą się trzy pytania: po pierwsze, o funkcję prawną sądowej ochro-
ny samodzielności jednostki samorządu terytorialnego z art. 165 ust. 2 
Konstytucji; po drugie, o relację służącego jednostce prawa do sądu oraz, 
wypływającego z całokształtu przepisów ustawy zasadniczej dotyczących 
samorządności, wymogu udzielenia sądowej ochrony prawu do samo-
rządności terytorialnej lokalnej wspólnoty człowiekowi jako członkowi 
tej wspólnoty; po trzecie, o podstawy prawne i instytucje zapewniające 
ochronę judykatywy w zakresie prawidłowego zrealizowania w ustawie 
konstytucyjnie założonego modelu samorządu terytorialnego109. 

Odnosząc się do pierwszego ze wskazanych zagadnień, przyjąć na-
leży, że środki prawne składające się na instytucję sądowej ochrony sa-
modzielności jednostki samorządu terytorialnego z art. 165 ust. 2 Kon-
stytucji z założenia nie powinny ingerować w swobodę reglamentacyjną 
ustawodawcy w odniesieniu do aspektu przedmiotowego wdrażania 
procesu decentralizacji władzy publicznej, tj. przydzielania poszczegól-
nych kategorii zadań publicznych do zakresu imperium poszczególnych 
szczebli samorządu terytorialnego. Interesująca nas instytucja powinna 
przede wszystkim odnosić się do sposobu przypisywania poszczególnych 
zadań (spraw) publicznych we wskazanym procesie jednostkom samo-
rządu terytorialnego. Mianowicie ma determinować, by został on prze-
prowadzony w sposób gwarantujący samodzielność kompetencyjną tych 
jednostek przy wykonywaniu ich władztwa, a zatem – jak tego wymaga 
art. 11 EKSL – zapewniać ma swobodę sprawowania przez te jednostki 
przypisanych im ustawą uprawnień. 

W zakresie drugiego z zasygnalizowanych zagadnień zwrócić należy 
uwagę, że na jednostkę samorządu terytorialnego powinna wywierać sto-
sowny wpływ konstytucyjna zasada prawa do sądu jako pochodna prawa 
służącego każdemu podmiotowi praw i wolności, który – zamieszkując 
określone terytorium – z mocy prawa współtworzy konkretną wspól-
notę samorządową. Członek określonej wspólnoty samorządowej nie 
może być bowiem pozbawiony prawa do sądu i ochrony swoich intere-
sów w zakresie realizowania uprawnień do samorządności terytorialnej. 
W tym kontekście przypomnieć należy, że jednostka samorządu teryto-
rialnego występuje w obrocie prawnym w dwojakiej roli – jako podmiot 
podlegający kompetencji innych organów władzy publicznej oraz jako 
podmiot sprawujący władztwo publiczne wobec innych podmiotów. 
W stosunkach z naczelnymi organami państwowymi, z organami admi-

108 Tak postanowienie TK z dnia 23 lutego 2005 r., Ts 35/04, OTK Z.U. 2005, nr 1/B, 
poz. 26.

109 Por. A. Chorążewska, Sądowa ochrona samorządności terytorialnej…, s. 58–73.
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nistracji rządowej, które wyposażone są we władcze kompetencje wobec 
wspólnot samorządowych, jednostki samorządu terytorialnego powinny 
być wyposażone w odpowiednie uprawnienia, umożliwiające im arty-
kułowanie ich uzasadnionych interesów (tj. definiowania i obrony do-
bra wspólnego wspólnoty lokalnej) tak, aby nie zostały one pominięte 
przy określaniu dobra wspólnego. Jednostka samorządu terytorialnego, 
żądając udzielenia ochrony przez przyznanie odpowiednich uprawnień 
na poziomie ustawowym lub uruchomienie odpowiedniej procedury, 
działa wówczas nie jako podmiot władzy publicznej, lecz jako podmiot 
zbiorowy, wyposażony w osobowość prawną, wyrażający wspólny inte-
res (dobro wspólne) członków wspólnoty samorządowej. Tak rozumiane 
uprawnienie powinno być realizowane przez przyznanie jednostce samo-
rządu terytorialnego ustawą prawa do sądu, w celu ochrony jej konsty-
tucyjnie gwarantowanych interesów (dobra wspólnego wspólnoty samo-
rządowej), w tym zwłaszcza prawa do samodzielności. 

Niemniej, jeśli uznać, że prawo do sądu wspólnoty samorządowej 
o postulowanej treści istnieje, to – z uwagi na opisany wcześniej cha-
rakter regulacji rozdziału II Konstytucji – nie może być ono wywodzo-
ne z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji. Podstaw prawnych jego 
usankcjonowania można jednak poszukiwać w postanowieniach art. 2 
Konstytucji RP (zasada demokratycznego państwa prawnego) oraz art. 11 
EKSL (prawna ochrona samorządu terytorialnego) w zw. z art. 9 Konsty-
tucji. Jednocześnie przyjąć należy, że wynikające z powyższych norm, 
konkretyzowane przez art. 165 ust. 2 Konstytucji RP, prawo do sądu 
wspólnoty samorządowej nie formułuje własnego standardu sądowej 
ochrony. Za obowiązujący należy zatem uznać model gwarancji judyka-
tywy wypracowany na gruncie prawa do sądu z art. 45 i art. 77 ust. 2 
Konstytucji. Oznacza to, że jednostka samorządu terytorialnego powinna 
mieć zapewnione: a) prawo do uruchomienia procedury przed sądem, tj. 
przed organem niezależnym, bezstronnym i niezawisłym; b) prawo do 
ukształtowania procedury sądowej w zgodzie z zasadami sprawiedliwego 
i jawnego procesu; c) prawo do wyroku sądowego, tj. prawo do uzyska-
nia wiążącego rozstrzygnięcia danej sprawy przez sąd.

Rozważając zakres przedmiotowy omawianego prawa na gruncie dys-
pozycji art. 165 ust. 2 Konstytucji, przyjąć należy, że expressis verbis obej-
mować ono powinno uprawnienie wspólnoty samorządowej działającej 
przez swe organy przedstawicielskie do obrony swej samodzielności przy 
wykonywaniu przyznanych im zadań publicznych. Innymi słowy, usta-
wodawca zobowiązany jest wyposażyć organy jednostki samorządu tery-
torialnego w uprawnienie do samodzielnego uruchomienia, na zasadach 
właściwych dla standardów państwa prawa, procedury sądowej ochrony 
samodzielności jednostki samorządu terytorialnego, łącznie z zagwaran-
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towaniem dostępu do sądu konstytucyjnego. Cytowany przepis ustawy 
zasadniczej nie wymaga natomiast zapewnienia tym jednostkom prawa 
do uruchomienia procedury sądowej w celu ochrony innych wartości, 
składających się na treść konstytucyjnego modelu samorządności tery-
torialnej. 

Ta konstatacja nie oznacza bynajmniej, że pozostałe atrybuty kon-
stytucyjnego modelu samorządności terytorialnej (zawarte w definicji 
z art. 3 ust. 1 EKSL oraz wynikające m.in. z wymogu umacniania upraw-
nień obywateli i ich wspólnot oraz decentralizacji władzy publicznej) nie 
podlegają ochronie judykatywy. Gwarancja taka powinna być udzielona 
jednostkom samorządu terytorialnego. Obowiązek o takiej treści dla pol-
skiego prawodawcy wypływa bowiem wprost z dyspozycji art. 11 EKSL 
w zw. z art. 9 Konstytucji. Przywołany przepis Karty wymaga mianowi-
cie zapewnienia wspólnotom lokalnym nie tylko prawa odwołania sądo-
wego w celu zapewnienia sobie swobodnego (samodzielnego z art. 165 
ust. 2) sprawowania swych uprawnień, ale także zagwarantowania po-
szanowania zasad samorządu lokalnego, które zostały usankcjonowane 
przez Konstytucję lub ustawodawstwa krajowe państwa -strony. Ponadto, 
ochrona konstytucyjnie wyznaczonych podstaw samorządności teryto-
rialnej jest prawnie wymagana na gruncie zasady nadrzędnego charakte-
ru unormowania Konstytucji (z uwagi na jej najwyższą moc w systemie 
prawnym). W konsekwencji wdrażanie konstytucyjnych subreguł mak-
symy samorządności terytorialnej [tj. decentralizacji zadań publicznych 
w duchu subsydiarnego charakteru centralnej władzy publicznej, z rów-
noczesnym przekazaniem wspólnocie samorządowej na jej własną od-
powiedzialność i w jej interesie do zarządzania zasadniczej części spraw 
publicznych (art. 3 EKSL)] winno podlegać kontroli zgodności z ustawą 
zasadniczą. Niemniej, na gruncie art. 165 ust. 2 Konstytucji, nie sposób 
uznać obowiązku ustawodawcy do zagwarantowania jednostce samo-
rządu terytorialnego czy jej organom prawa do uruchamiania kontroli 
konstytucyjności ustrojowych ustaw samorządowych z ich samoistnego 
wniosku w zakresie innych aspektów samorządności terytorialnej niż sa-
modzielność sprawowania władztwa.

Zwrócić należy uwagę, że powyższe rozstrzygnięcie ustrojodawcy 
stanowi naturalną konsekwencję sposobu sformułowania pozostałych 
aspektów samorządności terytorialnej. Ustrojodawca, sankcjonując 
maksymy pomocniczości czy decentralizacji władzy publicznej, nie sfor-
mułował ich definicji czy minimalnego, skonkretyzowanego standardu, 
w jakim winny być wykonane. Jednocześnie, w przeciwieństwie do po-
jęcia „samodzielność”, oba terminy – „subsydiarność” i „decentraliza-
cja” – posiadają charakter bliżej niedookreślonych czy wręcz otwarty. 
W konsekwencji wykonanie nakazów wypływających z norm prawnych 
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skonstruowanych z użyciem tych dwóch ostatnich kategorii może nastą-
pić zarówno w różny sposób, jak i z różną intensywnością, stosownie do 
potrzeb państwa i stopnia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

Według Słownika języka polskiego110, „samodzielny” to „dający sobie 
radę, niepotrzebujący pomocy”, „powstały bez czyjejś pomocy, czyjegoś 
wpływu, wykonany niezależnie przez kogoś”, w kontekście państwa czy 
instytucji zaś oznacza podmiot „niezależny, mogący decydować o sobie”, 
„tworzący odrębną całość”. Synonimem tego pojęcia jest słowo „nieza-
leżny”. Z kolei według przywołanego słownika, „pomocniczy, subsydiar-
ny” to „służący jako pomoc, wspomagający”, a „decentralizacja” ozna-
czać ma „przeniesienie części uprawnień władzy centralnej na lokalne 
organy władzy”, a także „zniesienie, zmianę lub osłabienie centralizacji”. 
W konsekwencji synonimem pierwszego z przywołanych terminów są 
słowa „posiłkowy” czy „dodatkowy”, a drugiego – „podział”. Jak z tego 
wynika, wykonywanie normy prawnej opartej na pojęciu „samodziel-
ność” nie może nastręczać żadnych problemów w procesie stanowienia 
prawa, a następnie jego interpretowania i stosowania. Z normy ustawy 
zasadniczej odwołującej się do wskazanej kategorii wynika jednoznacz-
ny nakaz zapewnienia jednostce samorządu terytorialnego niezależności 
czy działania bez wpływu podmiotów trzecich przy wykonywaniu zadań 
publicznych przypisanych do zakresu jej władztwa ustawą. Innymi słowy, 
wypływa z niej wymóg gwarantowania samodzielności kompetencyjnej 
w zakresie sprawowania przypisanego jej ustawą imperium. 

Z kolei wartość normatywna przepisów prawa odwołujących się do 
nakazów czy wykonujących nakazy skonstruowane na podstawie ter-
minów „subsydiarny” czy „zdecentralizowany” ani nie posiada stałych 
desygnatów, ani nie pozwala na wyznaczenie minimum sfery przedmio-
towej imperium przynależnego samorządowi terytorialnemu. Przypisanie 
– na zasadzie samodzielności – nawet po jednej sprawie publicznej do 
normowania i zarządzania poszczególnym szczeblom samorządu teryto-
rialnego spełniałoby konstytucyjny wymóg podziału zadań publicznych 
(„decentralizacji”) z wyłącznie „pomocniczym” wpływem centralnej 
władzy państwowej. Takiej konstatacji nie można przyjąć, jeśli decentra-
lizację i subsydiarność działań władzy centralnej będziemy kwalifikować 
jako kategorie ze sfery kultury prawnej społeczeństwa i państwa (poli-
tologii czy socjologii), a nie prawa w znaczeniu nośnika jednoznacznie 
oznaczonej treści dla legislatora czy interpretatora prawa.

Z przytoczonych wywodów wynika, że niewątpliwie ustawodawca 
dysponuje większą swobodą reglamentacyjną w realizacji dwóch pierw-
szych subreguł maksymy samorządności terytorialnej, wyrażających się 

110 Słownik języka polskiego, T. 1–11, red. W. Doroszewski, Warszawa 1958–1969.
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w kategoriach „decentralizacja władzy publicznej” i „pomocniczy cha-
rakter centralnej władzy państwowej”, niż tej trzeciej – zawartej w re-
gule „samodzielność jednostki samorządu terytorialnego”. Co więcej, 
wydaje się, że uprawnionym do nadania wiążącej wartości normatywnej 
wymienionym dwóm pierwszym kategoriom jest ustawodawca. To on 
determinuje i formułuje ich treść, a następnie urzeczywistnia w ustawie. 
W tym kontekście naturalna wydaje się decyzja ustrojodawcy, wyrażona 
w art. 165 ust. 2 Konstytucji, głosząca, że maksymą sądowej ochrony 
objęty jest wyłącznie jeden atrybut samorządności terytorialnej, a mia-
nowicie samodzielność jednostki samorządu terytorialnego w wykony-
waniu przypisanego jej ustawą zakresu władztwa. 

W konsekwencji przywołaną dyspozycję art. 165 ust. 2 należy kwa-
lifikować w kategoriach szczegółowej normy -zasady, którą ustrojodaw-
ca usankcjonował konstytucyjną gwarancją prawa jednostki samorządu 
terytorialnego do ochrony jej samodzielności na drodze postępowania 
sądowego. Owa norma -zasada wymaga przyjęcia w aktach prawnych 
niższego rzędu (ustawach) instytucji ją realizujących, a mianowicie za-
pewniających jednostce samorządu terytorialnego i jej organom prawo 
do uruchamiania z własnej inicjatywy/na swój wniosek postępowania 
przed sądem, w celu ochrony swej samodzielności w zakresie normo-
wania i zarządzania przynależnym jej na mocy ustawy zakresem spraw 
publicznych.

Podkreślić należy, że owa gwarancja odnosi się wyłącznie do pra-
wa do wszczynania stosownych postępowań przed sądami. W anali-
zowanym przepisie art. 165 ust. 2 ustrojodawca posługuje się bowiem 
zwrotem „ochrona sądowa”, a nie „ochrona władzy sądowniczej”. Ma 
to fundamentalne znaczenie dla zdekodowania treści interesującej nas 
normy -zasady. Mianowicie sądy i trybunały, choć stanowią jedną – od-
rębną i niezależną od innych władz państwowych – władzę sądowni-
czą (art. 10), jednak na gruncie przepisów rozdziału VIII Konstytucji są 
kwalifikowane jako organy państwowe o odmiennych funkcjach. Sądy – 
oznaczone jako Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne 
i sądy wojskowe – są powołane do sprawowania wymiaru sprawiedli-
wości (art. 175), trybunały zaś traktowane są jako organy państwowe 
o specjalnych kompetencjach i szczególnym znaczeniu111. Sprawowanie 
wymiaru sprawiedliwości (sądzenie) polega na rozstrzyganiu konfliktów 
prawnych112, natomiast działalność trybunałów – na wykonywaniu in-
nych zadań (w przypadku Trybunału Konstytucyjnego przede wszystkim 

111 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2015, s. 537.
112 Orzeczenie TK z dnia 13.03.1996 r., K. 11.95, OTK 1996, nr 2, poz. 9.
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na orzekaniu o hierarchicznej zgodności norm prawnych113, a w wypadku 
Trybunału Stanu – w przedmiocie deliktu konstytucyjnego). Posłużenie 
się w przepisie art. 165 ust. 2 zwrotem „podlega ochronie sądowej”, a nie 
„ochronie władzy sądowniczej” powinno być interpretowane jako zobo-
wiązanie prawodawcy zwykłego do przyjęcia w wykonaniu omawianej 
normy -zasady instytucji gwarantujących uruchomienie stosownych po-
stępowań przed właściwymi ze względu na przedmiot sprawy sądami 
powszechnymi czy administracyjnymi. Rozważana gwarancja reguły sa-
morządności terytorialnej została zatem od strony podmiotowej ogra-
niczona do obowiązku przyznania jednostce samorządu terytorialnego 
i jej organom prawa do odwołania się wyłącznie do sądu. Z jej zakresu 
wyłączona jest w szczególności ochrona udzielana przez Trybunał Kon-
stytucyjny.

Ponadto, na gruncie interpretowanej normy -zasady prawodawca zo-
stał zobowiązany do ukształtowania instytucji ją wykonujących w taki 
sposób, by możliwa była skuteczna ochrona tylko jednego atrybutu regu-
ły samorządności terytorialnej, a mianowicie samodzielności jednostki 
samorządu terytorialnego. Powyższa konstatacja, ograniczająca udziela-
ną na wniosek wspólnoty lokalnej sądową ochronę samorządności te-
rytorialnej do jednego jej aspektu, bynajmniej nie kłóci się z dyspozycją 
art. 11 EKSL, a wręcz przeciwnie, wydaje się dosłownym wykonaniem 
wypływającego z niej obowiązku. Analizowana norma prawa międzyna-
rodowego, posługując się zwrotem „wspólnoty lokalne winny rozporzą-
dzać prawem odwołania sądowego w celu zapewnienia sobie swobod-
nego sprawowania swych uprawnień”, w istocie domaga się w ujęciu 
opisowym usankcjonowania w prawie państwa -strony instytucji sądowej 
ochrony „swobodnego” wykonywania posiadanego przez jednostkę sa-
morządu terytorialnego władztwa, tzn. jej „samodzielności” we wskaza-
nym zakresie.

Niemniej przywołana norma art. 11 EKSL wymaga również wyposa-
żenia „wspólnoty lokalnej w prawo odwołania sądowego w celu poszano-
wania zasad samorządu lokalnego ustanowionych przez Konstytucję lub 
ustawodawstwa krajowe”. W tym kontekście nasuwa się pytanie o zakres 
i sposób realizowania przez władzę sądowniczą ochrony podstaw ustro-
jowych samorządu terytorialnego. Istnienie takiej ochrony niewątpliwie 
jest również wymagane na gruncie zasady nadrzędności Konstytucji (naj-
wyższą moc prawną jej postanowień statuuje art. 8). W myśl Konstytucji 

113 W piśmiennictwie podkreśla się, że analiza przepisów Konstytucji i ustawy o Try-
bunale Konstytucyjnym nie pozwalają na przyjęcie wniosku, że Trybunał Konstytucyjny 
powołany jest do rozstrzygania sporów prawnych, czyli że przedmiot jego działalności 
mieści się w pojęciu „wymiar sprawiedliwości”. Tak J. Trzciński, Trybunał Konstytucyj-
ny jest władzą sądowniczą, „Prawo i Życie” 1998, nr 1, s. 13–14.
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organem państwowym powołanym do sprawowania ochrony w przed-
miocie konstytucyjności prawa, w tym realizacji podstaw ustrojowych 
samorządności terytorialnej, jest Trybunał Konstytucyjny. Kontrola kon-
stytucyjności prawa, z zastosowaniem reguły skargowości, uruchamiana 
jest na zasadach expressis verbis określonych w ustawie zasadniczej oraz 
odnośnej ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. Może zostać zainicjowa-
na na wniosek uprawnionego podmiotu w trybie kontroli uprzedniej lub 
następczej114 albo na skutek wniesienia skargi konstytucyjnej z art. 79 
Konstytucji115.

Dążąc do ochrony konstytucyjnych podstaw samorządności teryto-
rialnej, jednostka samorządu terytorialnego, występująca w postępowa-
niu sądowym w charakterze strony, ma możliwość – jak zresztą każdy 
uczestnik sporu sądowego – odwołania się do instytucji pytania prawne-
go. Mianowicie w toku procesu jej pełnomocnik może wnioskować do 
sądu orzekającego w sprawie o wystąpienie do Trybunału Konstytucyj-
nego z pytaniem prawnym, wskazując na niekonstytucyjność podstawy 
prawnej jej rozstrzygnięcia. W piśmiennictwie wskazuje się, że gdy sąd 
orzekający w sprawie poweźmie wątpliwość co do konstytucyjności nor-
my mającej znaleźć zastosowanie lub wręcz nabierze przekonania o jej 
niekonstytucyjności, to według jednego stanowiska obowiązany jest wy-
stąpić z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego116, a zgodnie 

114 Podmiotem uprawnionym do uruchomienia prewencyjnej kontroli konstytucyj- 
ności jest wyłącznie Prezydent RP. Następczą kontrolę konstytucyjności uruchomić można 
w procedurze abstrakcyjnej lub konkretnej, z powołaniem na legitymację albo ogólną, 
albo szczególną. Tę pierwszą na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji posiadają: 
Prezydent RP, marszałkowie obu izb parlamentu, Prezes Rady Ministrów, Prokurator Ge-
neralny, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, jak również grupy zło-
żone z co najmniej 50 posłów względnie 30 senatorów. Są oni uprawnieni do inicjowa-
nia postępowania kontrolnego we wszystkich sprawach kontroli konstytucyjności aktów 
prawnych niższego rzędu. Wśród wymienionych podmiotów brak jednostek samorządu 
terytorialnego, których legitymacja procesowa została zakwalifikowana jako szczególna, tj. 
podmiotów posiadających uprawnienie do uruchomienia kontroli konstytucyjności pra-
wa, gdy regulacje kontrolowanego aktu związane są bezpośrednio z ich zakresem działania 
(art. 191 ust. 2 Konstytucji). Precyzując to ostatnie prawo, ustrojodawca przyznał legity-
mację procesową wyłącznie organom stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego.

115 Skarga konstytucyjna przysługuje wyłącznie jednostce – człowiekowi i obywate-
lowi – w zakresie ochrony służących jej konstytucyjnych wolności, praw i obowiązków.

116 Tak np. J. Trzciński, Glosa do uchwały SN z dnia 4 lipca 2001 r., III ZP 12/01, 
„Rzeczpospolita” 2001, nr 12, s. 5; J. Wegner, O stosowaniu Konstytucji przez sądy ad-
ministracyjne, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2008, nr 4, s. 53; 
K. Osajda, Glosa do wyroku SN z dnia 8 stycznia 2002 r., I CKN 581/99, „Palestra” 
2003, nr 11–12, s. 277; T. Kuczyński, Glosa do wyroku SN z dnia 1 lipca 1999 r., I PKN 
133/99, OSP 2001, z. 4, s. 57; W. Kręcisz, Glosa do postanowienia SN z dnia 7 czerwca 
2002 r., I KZP 17/02, „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 5, s. 134; A. Józefowicz, Glosa do 
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z drugim – kierując się konstytucyjną zasadą bezpośredniego stosowania 
Konstytucji z jej art. 8 – „ominąć” normę sprzeczną z Konstytucją i wy-
dać orzeczenie z bezpośrednim zastosowaniem ustawy zasadniczej117.

Właściwa wydaje się pierwsza z propozycji, a to z tego względu, że – 
w myśl dyspozycji art. 178 ust. 1 Konstytucji – sędziowie w sprawowaniu 
swego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. 
W konsekwencji prawo do orzekania z pominięciem niekonstytucyjnej 
normy odnosi się wyłącznie do norm podustawowych, którym sędzio-
wie nie podlegają. Każda ustawa, korzystająca z domniemania konsty-
tucyjności, które nie zostało obalone, powinna być wiążąca dla sądu. 
Może on odmówić zastosowania normy ustawowej dopiero po obaleniu 
domniemania jej konstytucyjności. Następuje to wtedy, gdy w wyniku 
orzeczenia trybunalskiego norma ta utraci moc obowiązującą. Odmowa 
zastosowania normy staje się wówczas obowiązkiem sędziego. Ponadto, 
sąd orzekający jest zobowiązany odmówić zastosowania niekonstytucyj-
nej normy, choćby zachowała ona moc obowiązującą w związku z odro-
czeniem daty jej utraty, gdy uprzednio wystąpił w tej kwestii z pytaniem 
prawnym do Trybunału Konstytucyjnego (zasada przywileju indywi- 
dualnej korzyści)118.

Niemniej analiza przepisów naszej ustawy zasadniczej w zakresie 
środków ochrony podstaw ustrojowych samorządności terytorialnej pro-
wadzi do wniosku, że właściwą i efektywną instytucją ochrony podstaw 
ustrojowych samorządności jest wniosek z art. 191 ust. 1 pkt 3 Konsty-
tucji w zw. z art. 191 ust. 2 Konstytucji. Przywołana instytucja dodat-
kowo stanowi wykonanie wiążącego naszego prawodawcę zobowiązania 

wyroku SN z dnia 7 kwietnia 1998 r., I PKN 90/98, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 2, s. 88; 
M. Kępiński, R. Szczepaniak, O bezpośrednim stosowaniu artykułu 77 ust. 1 Konsty-
tucji, „Państwo i Prawo” 2000, z. 3, s. 79; K. Grzesiowski, Glosa do wyroku SN z dnia 
16 kwietnia 2004 r., I CK 291/03, „Rzeczpospolita” 2004, nr 5, s. 4; A. Bień -Kacała, 
J. Galster, Glosa do wyroku TK z dnia 28 listopada 2001 r., 36/01, „Kwartalnik Prawa 
Publicznego” 2001, nr 4, s. 237.

117 Por. m.in.: A. Bator, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
„Państwo i Prawo” 2006, z. 10, s. 96; M. Taborowski, Glosa do postanowienia WSA 
z dnia 16 listopada 2005 r., I SA/Ol 374/05, „Europejski Przegląd Sądowy” 2006, nr 5, 
s. 35.

118 Zob. na ten temat: R. Hauser, J. Trzciński, O formach kontroli konstytucyjności 
prawa przez sądy, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 2008, nr 2, s. 9;  
K. Gonera, E. Łętowska, Wieloaspektowość następstw stwierdzenia niekonstytucyjności, 
„Państwo i Prawo” 2008, nr 5; P. Czarny, Glosa do wyroku TK z dnia 22 września 2006 r., 
U 4/06, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 1; A. Bojańczyk, Glosa do postanowienia SN 
z dnia 7 czerwca 2002 r., I KZP 17/02, „Przegląd Sądowy” 2003, nr 1; M. Jasiński, Glosa 
do wyroku SN z dnia 16 kwietnia 2004 r., I CKN 291/03, „Gdańskie Studia Prawnicze – 
Przegląd Orzecznictwa” 2005, nr 4, s. 163; A. Józefowicz, Glosa do postanowienia SN 
z dnia 16 marca 2001 r., I PZ 14/01, „Przegląd Legislacyjny” 2005, nr 1, s. 137. 
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z art. 11 EKSL w zw. z art. 9 Konstytucji. W przytoczonej normie ustro-
jodawca wyposażył wspólnoty lokalne w „prawo odwołania sądowego 
w celu poszanowania zasad samorządu lokalnego, potwierdzonych przez 
Konstytucję lub ustawodawstwa krajowe”. Mianowicie wyposażył „or-
gany stanowiące” (rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa) 
jednostek samorządu terytorialnego w prawo uruchomienia następczej 
kontroli konstytucyjności prawa. Zakresem wskazanego uprawnienia ob-
jął – w przeciwieństwie do instytucji ochrony sądowej – wszystkie atry-
buty reguły samorządności terytorialnej, a zatem jej subreguły: pomocni-
czość, decentralizację i samodzielność. 

 W tym kontekście odrębną kwestią jest to, że z uwagi na swój cha-
rakter każdy z powyższych atrybutów samorządności terytorialnej będzie 
podlegał w innym zakresie ochronie udzielanej przez sąd konstytucyjny. 
Mianowicie „samodzielność” – z uwagi na jednoznaczność nośnika war-
tości normatywnej zawartej w słowie użytym w przepisie art. 165 ust. 2 – 
podlegać będzie ochronie w granicach wyznaczonych wprost przez ustawę 
zasadniczą, „pomocniczość” i „decentralizacja” zaś – w zakresie oznaczo-
nym w ustawach definiujących i wdrażających konstytucyjne nakazy „zde-
centralizowania mechanizmu sprawowania władzy publicznej” (art. 15 
ust. 1) i „umacniania uprawnień obywateli i ich wspólnot w wykonaniu 
zasady pomocniczości” (preambuła). Te ostatnie nakazy nie zostały bo-
wiem w ustawie zasadniczej w żaden sposób zdefiniowane. Oznacza to, 
że wartość normatywna wyrażających je norm -zasad posiada charakter de-
skryptywny i postulatywny, a także dyrektywalny. W efekcie Trybunał Kon-
stytucyjny nie ma możliwości zdekodowania na gruncie przepisów Konsty-
tucji skonkretyzowanego wzorca kontroli konstytucyjności, niemniej może 
na ich podstawie wypracować – co zresztą uczynił – właściwy kierunek 
interpretacji pozostałych norm ustawy zasadniczej, kształtujących pozycję 
ustrojową instytucji samorządu terytorialnego i wspólnot samorządowych, 
czyli wiążącego w procesie stanowienia prawa i jego wykładni „ducha kon-
stytucji”, składającego się na tożsamość konstytucyjną państwa.

Warunkiem wszczęcia interesującego nas postępowania w sprawie 
hierarchicznej zgodności norm prawnych, zgodnie z przywołanymi na 
wstępie przepisami Konstytucji, jest podjęcie przez organ stanowiący 
(radę lub sejmik) jednostki samorządu terytorialnego uchwały w spra-
wie wystąpienia w tym zakresie z wnioskiem do Trybunału Konstytu-
cyjnego. Owa uchwała powinna w sposób jednoznaczny wyrażać wolę 
organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego wszczęcia 
postępowania przed Trybunałem oraz precyzyjnie określać przedmiot 
zaskarżenia i podstawę kontroli119. W przypadku braku uchwały o ta-

119 M. Kruszewska -Gagoś, Podmiotowość publicznoprawna gminy…, s. 115.
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kiej treści postępowanie to w ogóle nie może zostać wszczęte120. Przepis 
art. 191 ust. 2 Konstytucji expressis verbis wymaga, by interesujący nas 
wniosek bezpośrednio odnosił się do („dotyczył”) spraw objętych za-
kresem działania organu stanowiącego skarżącej jednostki samorządu 
terytorialnego. W celu rozstrzygnięcia istniejących wątpliwości Trybunał 
Konstytucyjny121 dokonał wykładni pojęcia „sprawy objęte zakresem 
działania wnioskodawcy”122, wskazując, że powinno ono być wiązane 
z terminem „kompetencje wnioskodawcy”. Następnie Trybunał123 wy-
jaśnił, że „chodzi tu o sprawy objęte zakresem działania bezpośredniego 
wnioskodawcy – a więc organu stanowiącego samorządu terytorialnego, 
nie wolno ich natomiast utożsamiać ze sprawami leżącymi w kompeten-
cjach organów wykonawczych samorządu terytorialnego […]. Tym bar-
dziej nie należy przyjmować, że organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego może wystąpić z wnioskiem do Trybunału Konstytucyj-
nego w każdej sprawie dotyczącej jednostki samorządu terytorialnego 
lub wspólnoty samorządowej”. Przyjęto, że „mogą to być wyłącznie 
sprawy wchodzące w zakres działania wnioskodawcy (organów stano-
wiących samorządu terytorialnego), rozpatrywane w związku z ich kom-
petencjami”. 

Trybunał124 podkreślił też, że „postępowanie w trybie art. 191 ust. 1 
Konstytucji jest zdeterminowane interesem publicznym. Nie chodzi przy 
tym o to, by we wniosku organy stanowiące jednostek samorządu te-
rytorialnego wskazywały na istnienie interesu prawnego po ich stronie, 
determinującego granice prawa do wniesienia tegoż wniosku, lecz o to, 
by wykazały, iż sprawa objęta żądaniem wniosku jest zarazem sprawą 
objętą zakresem ich działania. Musi to być zatem, po pierwsze, sprawa 
wyrażająca interes wspólny, o charakterze publicznym, a więc sprawa 
dotycząca dobra wspólnego, a nie indywidualnego. Po wtóre, sprawa ta 
musi dotyczyć badania zgodności z Konstytucją przepisu prawnego w ro-
zumieniu art. 188 Konstytucji, a przez to takiego interesu ogólnego, który 
wiąże się z konstytucyjnym ładem prawnym, bezpieczeństwem prawnym 
i innymi zasadami i wartościami konstytucyjnymi wyrażanymi w pro-
cesie stanowienia przepisów. Po trzecie wreszcie, musi to być taka spra-
wa, która pozwala utożsamić cel wystąpienia z wnioskiem z istotnymi 

120 Postanowienie TK z dnia 29.07.2003 r., Tw 13/03, OTK Z.U. 2003, nr 3, poz. 166.
121 Postanowienie TK z dnia 8.07.2008 r., K 40/06, OTK Z.U. 2008, nr 6/A, poz. 113.
122 Por. postanowienia TK m.in. z dnia: 9.10.2002 r., Tw 33/02, OTK Z.U. 2002, 

nr 4/B, poz. 233; 29.10.2002 r., Tw 49/02, OTK Z.U. 2003, nr 2/B, poz. 68; 25.03.2003 r., 
Tw 2/03, OTK Z.U. 2003, nr 2/B, poz. 82; 29.07.2003 r., Tw 13/03, OTK Z.U. 2003, 
nr 3/B, poz. 166; 28.01.2004 r., Tw 74/02, OTK Z.U. 2004, nr 1/B, poz. 2.

123 Postanowienie TK z dnia 18.01.2005 r., Tw 34/03, OTK Z.U. 2005, nr 1/B, poz. 2.
124 Postanowienie TK z dnia 20.12.2001 r., K 28/00, OTK Z.U. 2001, nr 8, poz. 263.
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cechami podmiotu, któremu taką ograniczoną legitymację Konstytucja 
przyznaje. Cel wniesienia wniosku musi w jakiejś mierze nawiązywać 
do istoty spraw objętych zakresem działania samorządu terytorialnego 
w taki sposób, by można było stwierdzić, iż nie jest to sprawa nadająca 
się tylko do badania na podstawie wniosku wniesionego przez podmioty 
posiadające legitymację ogólną lub inne podmioty mające legitymację 
ograniczoną. W przypadku rad gmin […] istotnymi cechami, w rozu-
mieniu powyższym, są te, które wypływają z art. 163, art. 164, art. 166 
ust. 1 i 2 oraz art. 169 ust. 1 Konstytucji. Z tych i innych postanowień 
Konstytucji wynika po pierwsze, iż cel wniesienia wniosku musi nawią-
zywać do interesu publicznego związanego z lokalnym charakterem rady 
jako reprezentacji terytorialnej wspólnoty samorządowej. Skoro tak, to 
rada gminy może wnieść wniosek w sprawach dotyczących interesu pub- 
licznego – dobra wspólnego, a nie w sprawach interesów indywidual-
nych. Interes publiczny powinien mieć zarazem znamiona lokalne, tak 
by można było odróżnić ograniczoną legitymację tych podmiotów od 
ogólnej legitymacji podmiotów określonych w art. 191 ust. 1 pkt 1 Kon-
stytucji. Po wtóre, chodzi o zbadanie zaskarżonego przepisu w związku 
z zakresem kompetencji rady przesądzających o istocie samorządu. Jest 
to niezbędne, by określić granice legitymacji organów stanowiących sa-
morządu w relacji do ograniczonej legitymacji innych podmiotów, takich 
jak ogólnokrajowe organy związków zawodowych oraz ogólnokrajowe 
władze organizacji pracodawców i organizacji zawodowych”.

Trybunał Konstytucyjny podkreśla również, że jednostka samorzą-
du terytorialnego posiada prawo uruchamiania kontroli konstytucyjnoś- 
ci, gdy wniosek dotyczący spraw mieszczących się w sferze jej działań 
o charakterze publicznym, rozróżniając sytuacje, w których jednostka 
samorządu terytorialnego występuje w roli wyposażonego we władcze 
kompetencje podmiotu realizującego zadania publiczne, od sytuacji, gdy 
jednostka ta występuje jako podmiot prawa prywatnego, będący stroną 
stosunków cywilnoprawnych (np. wykonujący uprawnienia wynikające 
z własności lub innego prawa majątkowego). W tym kontekście Trybunał 
stwierdza, że „stosunki cywilnoprawne, których stroną jest gmina (każda 
inna osoba prawna), w zasadzie nie wiążą się bezpośrednio z wykony-
waniem jej zadań własnych. Tym bardziej realizacja zadań zleconych nie 
może z natury rzeczy łączyć się z nawiązywaniem stosunków cywilno-
prawnych […]. Dlatego właśnie w sferze działań o charakterze publicz-
nym należy poszukiwać spraw objętych zakresem działania jednostek sa-
morządu terytorialnego. Tak wyznaczony zakres działań – jako właściwy 
tylko dla takiego podmiotu – jest specyficzny dla jednostek samorządu 
terytorialnego. Jednostki samorządu terytorialnego uprawnione są do 
kierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosków dotyczących spraw 
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objętych tak rozumianym zakresem ich działania. Takie ujęcie sfery, któ-
rej mogą dotyczyć wnioski pochodzące od jednostek samorządu teryto-
rialnego, znajduje potwierdzenie w dotychczasowej praktyce orzeczniczej 
Trybunału Konstytucyjnego”125.

W piśmiennictwie, w odniesieniu do tego zapatrywania, sformułowa-
no pogląd, że ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorial-
nego udzielana przez Trybunał jest niepełna i w praktyce bardzo trudno 
ją realizować ze względu na tę niekorzystną dla jednostek samorządu 
terytorialnego utrwaloną linię w orzecznictwie trybunalskim126. Wska-
zano, że w praktyce istotnym ograniczeniem kontroli konstytucyjności 
prawa inicjowanego w analizowanym trybie jest jego wąski zakres przed-
miotowy. Chodzi o to, że skarżony przepis (akt) musi dotyczyć spraw 
objętych zakresem działania podmiotów występujących z wnioskiem do 
Trybunału. W efekcie literalna interpretacja tej instytucji przez Trybu-
nał prowadziła do ustalenia, że przedmiotem kontroli mogą być objęte 
wyłącznie akty normatywne dotyczące spraw objętych zakresem działa-
nia organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (tzn. rad 
gmin, rad powiatów, sejmików województw). Tymczasem w piśmien-
nictwie postulowany jest odmienny pogląd. Mianowicie wskazuje się, że 
choć art. 191 ust. 1 Konstytucji odnosi się do „organów stanowiących” 
(a zatem do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa), jednak 
prawo złożenia wniosku przysługuje w istocie jednostce samorządu tery-
torialnego. Na rzecz tej tezy podnoszony jest argument, że ustrojodawca 
posłużył się tu pewnym skrótem myślowym. Wniesienie analizowanego 
wniosku ma bowiem służyć interesom gminy (powiatu, województwa), 
chroniąc jej (ich) samodzielność. Uprawnionym do wniesienia wniosku 
jest zatem jednostka samorządu terytorialnego, jednakże formalnie czyni 
to za pośrednictwem swego organu stanowiącego (rady gminy, rady po-
wiatu, sejmiku województwa)127.

Odnosząc się do przywołanego zapatrywania, zwrócić należy uwagę, 
że instytucja wniosku z art. 191 ust. 1 pkt 3 w zw. z ust. 2 stanowi wręcz 
dosłowną realizacją instytucji „odwołania sądowego wspólnoty lokalnej 
w sprawie poszanowania zasad samorządu lokalnego państwa -strony” 
z art. 11 EKSL. Prawo to ma służyć „wspólnotom lokalnym”, które w prak-
tyce nie są zdolne do bezpośredniego realizowania tego uprawnienia. 
Ustrojodawca w art. 169, konstatując tę okoliczność, przyjął, że „jednost-
ki samorządu terytorialnego” (tworzone w myśl art. 16 przez „wspólnotę 
samorządową” stanowiącą z mocy prawa „ogół mieszkańców jednostki 

125 Postanowienie TK z dnia 22.08.2001 r., T 25/01, OTK Z.U. 2002, nr 1/B, poz. 40.
126 Tak J. Jagoda, Sądowa ochrona samodzielności…, s. 329. 
127 Ibidem, s. 323.
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zasadniczego podziału terytorialnego kraju”) wykonują swoje „zadania” 
za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych.

W nauce prawa w odniesieniu do zagadnienia teoretycznej koncepcji 
organu przedstawicielskiego, zdolnego do reprezentowania pluralistycz-
nego, złożonego podmiotu, jakim jest suweren, wskazano na koniecz-
ność spełnienia dwóch przesłanek przez podmiot pretendujący do ta-
kiego statusu. Po pierwsze, winien to być organ pochodzący z wyborów 
powszechnych. Po drugie, organ ten powinien – chociaż potencjalnie 
– charakteryzować się zdolnością reprezentowania różnych opcji poli-
tycznych czy poglądów reprezentowanego ciała. W odniesieniu do tej 
ostatniej cechy stwierdzono, że stanowi ona nieodłączny komponent 
charakterystyki ciał kolegialnych pochodzących z wyborów powszech-
nych128. Z przywołanego zapatrywania wynika, że niezdolna do efek-
tywnego wyrażania swej woli wspólnota samorządowa może działać 
wyłącznie za pośrednictwem organu przedstawicielskiego, którym z teo-
retycznego punktu widzenia może być tylko organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego jako pochodzące z wyborów powszechnych 
ciało kolegialne.

Rozważając zaś kwestie zakresu przedmiotowego wniosku z art. 191 
ust. 1 pkt 3 w zw. z ust. 2 odniesionego do „spraw objętych zakresem 
działania” wnioskodawcy, trudno zgodzić się z twierdzeniem, że jest on 
zbyt wąski. Zakres przedmiotowy analizowanej instytucji wyznaczono 
stosownie do usankcjonowanych ustawami wszystkich dziedzin właści-
wości organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Owe 
dziedziny stanowią z kolei przypisany w ustawach poszczególnym szczeb- 
lom samorządu lokalnego przedmiot ich imperium (władztwa)129. Jest 
ono sprawowane przez organy stanowiące jednostek samorządu teryto-
rialnego w drodze stanowienia prawa miejscowego. Organy wykonawcze 
zaś powołane są do wykonywania prawa stanowionego zarówno przez 
władzę ustawodawczą, jak i organy stanowiące jednostki samorządu te-
rytorialnego.

Nie sposób zatem podzielić poglądu, że zakres kontroli konstytucyj-
ności prawa inicjowanej przez organy stanowiącej jednostki samorządu 

128 Tak M. Kudej, Problematyka konstytucyjnej zasady suwerenności narodu, w: Pod-
stawowe pojęcia pierwszego rozdziału Konstytucji RP, red. E. Zwierzchowski, Katowice 
2000, s. 61–62.

129 W art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym czytamy: „Do właściwości rady 
gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie 
stanowią inaczej”, a zatem wszystkie materie określone w art. 6 i 7 tej ustawy jako „spra-
wy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmio-
tów”, w tym jako zadania własne „służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty”, 
które następnie, na zasadzie egzemplifikacji, definiuje ustawodawca w ust. 1 zd. 2 art. 7.
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terytorialnego jest zbyt wąski. Analizowana instytucja obejmuje swym 
zakresem wszystkie maksymy składające się na treść konstytucyjnej re-
guły samorządności terytorialnej, a ponadto jej przedmiot odnosi się do 
władzy reglamentacyjnej samorządu terytorialnego, a zatem realnej wła-
dzy interesującego nas samorządu, która powinna zostać ukształtowana 
w ustawie w sposób zgodny z Konstytucją.

Powyższe zapatrywanie wydaje się tym bardziej zasadne, jeśli przyjąć, 
że ochrona udzielana przez Trybunał Konstytucyjny, z uwagi na opisowy 
i postulatywny charakter wartości normatywnej „decentralizacji władzy 
publicznej w duchu subsydiarnego charakteru centralnej władzy pań-
stwowej”, odnosi się zwłaszcza do atrybutu „samodzielności” jednostki 
samorządu terytorialnego. Owa samodzielność, wyrażająca się w przysłu-
gującym jej prawie do zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych 
na własną odpowiedzialność i w swoim interesie, jest w ustawie kon-
kretyzowana przez wyznaczenie imperium jej organu uchwałodawcze-
go i kontrolnego (tj. stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego). 
Analizowane rozwiązanie nie wydaje się przypadkowym, lecz w pełni 
zamierzonym działaniem ustrojodawcy, stanowiącym element całości re-
gulacji determinującej pozycję ustrojową samorządu terytorialnego oraz 
instrumenty jej ochrony prawnej.

W kontekście przytoczonych rozważań zasadne staje się pytanie 
o przewidziany przez ustrojodawcę sposób ochrony innych niż „samo-
dzielność” konstytucyjnych podstaw samorządności terytorialnej. Roz-
ważyć należy w szczególności kwestię, jak można limitować swobodę 
reglamentacyjną ustawodawcy kształtowania ustawą samorządności te-
rytorialnej tak, by następowało to w zgodzie ze standardami wynikają-
cymi z preambuły, art. 15 i 16 Konstytucji oraz art. 3 ust. 1 i n. EKSL. 
W odniesieniu do pozostałych atrybutów samorządności terytorialnej 
przyjdzie nam bowiem skonstatować, że albo w myśl reguły art. 165 
ust. 2 – jak wywnioskować można z zaprezentowanych poglądów zawar-
tych w piśmiennictwie – wyłączone są z zakresu ochrony udzielanej przez 
władzę sądowniczą, w tym Trybunał Konstytucyjny, albo że nie może być 
ona efektywnie sprawowana z uwagi na opisowy i postulatywny cha-
rakter wyrażających je norm -zasad. Tymczasem wzorzec konstytucyjny 
wymaga, by wspólnoty samorządowe zostały wyposażone – w granicach 
określonych prawem – w uprawnienie do kierowania i zarządzania – na 
zasadzie samodzielności – zasadniczą częścią spraw publicznych na ich 
własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców z zastosowa-
niem zasady decentralizacji zadań publicznych, w duchu subsydiarnego 
charakteru władztwa centralnej władzy publicznej.

Szukając odpowiedzi na tak postawione pytanie, zwrócić należy uwa-
gę na rolę ustrojową Prezydenta RP oraz innych organów państwowych 
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w zakresie ochrony konstytucyjności prawa. W tej materii głowa pań-
stwa jest jedynym podmiotem uprawnionym do uruchomienia prewen-
cyjnej kontroli konstytucyjności. Natomiast następczą kontrolę, w try-
bie abstrakcyjnym, zainicjować mogą na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 
Konstytucji: Prezydent RP, marszałkowie obu izb parlamentu, Prezes 
Rady Ministrów, Prokurator Generalny, Pierwszy Prezes Sądu Najwyż-
szego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezes Najwyższej Izby 
Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, jak również grupy złożone z co 
najmniej 50 posłów bądź 30 senatorów. Są oni uprawnieni do inicjowa-
nia postępowania kontrolnego bez ograniczeń we wszystkich sprawach 
hierarchicznej zgodności norm prawnych, bez względu na ich związek 
z zakresem właściwości wnioskodawcy.

Niewątpliwie za podmiot szczególnie predysponowany do inicjowania 
ochrony konstytucyjnych podstaw samorządności uznać należy Prezyden-
ta RP130. W myśl art. 126 Konstytucji jest on najwyższym reprezentantem 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz gwarantem ciągłości władzy państwowej, 
zobowiązanym m.in. do czuwania nad przestrzeganiem Konstytucji. To 
ostatnie zadanie wykonuje w zakresie i na zasadach określonych w Kon-
stytucji i ustawach131. W ramach realizowania funkcji gwaranta ciągłości 
władzy państwowej głowa państwa powinna podejmować działania za-
równo o charakterze prewencyjnym, jak i walidacyjnym. Jako „gwarant” 
prezydent poręcza stabilność ustroju społeczno -politycznego kraju, za-
pewnia istnienie i niezakłócone funkcjonowanie organów państwa (cy-
kliczność naturalnych w systemie parlamentarnym zmian personalnych 
w ich obrębie) oraz stoi na straży konstytucyjności ustaw ustrojowych 
dotyczących statusu prawnego podmiotów władzy publicznej. Owo „po-
ręczanie” wymaga z jednej strony występowania w roli notariusza tych 
przemian i działań ustawodawcy, a z drugiej – w warunkach zaistnienia 
zagrożeń lub zakłóceń w tym zakresie – podejmowania działań integrują-
cych i moderujących funkcjonowanie mechanizmu ustrojowego. To ostat-
nie uprawnienie głowy państwa dało nauce prawa asumpt do wyinter-
pretowania z art. 126 ust. 1 Konstytucji funkcji prezydenckiego arbitrażu, 
choć nie została ona wyrażona w Konstytucji explicite. Stojąc na straży 
istnienia w państwie władzy publicznej wyłącznie odpowiadającej kon-

130 Por. A. Chorążewska, Sądowa ochrona samorządności terytorialnej…, s. 73–76.
131 A. Chorążewska, Model prezydentury w praktyce politycznej po wejściu w życie 

Konstytucji RP z 1997 r., Warszawa 2008; Eadem, Funkcje ustrojowe prezydenta i ich kon-
sekwencje w zracjonalizowanym systemie parlamentarnym, w: Systemy rządów. Dylematy 
konstytucyjnej regulacji i praktycznej funkcjonalności, red. T. Mołdawa, J. Szymanek, 
Warszawa 2007; Eadem, Prezydent jako czynnik równowagi. Arbitraż prezydencki, „Prze-
gląd Sejmowy” 2005, nr 6. Synonimem słowa „gwarant” jest słowo „poręczyciel”. Zob. 
Słownik języka polskiego, T. 1, red. M. Szymczak, Warszawa 1978, s. 73, 715.
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stytucyjnym kwalifikacjom132, Prezydent powinien czuć się zobowiązany 
do gwarantowania pozycji ustrojowej samorządu terytorialnego ukształ-
towanej w sposób zgodny z regulacjami ustawy zasadniczej.

Głowa państwa winna czuć się zobligowana do uruchamiania kon-
troli konstytucyjności prawa zawsze wtedy, gdy konstytucyjny model sa-
morządności terytorialnej zostaje zagrożony lub naruszony, i to zarówno 
w trybie kontroli prewencyjnej, jak i następczej, np. na wniosek samo-
rządu terytorialnego, który domaga się udzielenia mu wsparcia i pomocy 
w tym względzie. Podkreślić jednak należy, że omawiana instytucja może 
spełnić pokładane w niej nadzieje, gdy sąd konstytucyjny jako podsta-
wę orzekania wskaże regułę (zarzut niekonstytucyjności zostanie przez 
wnioskodawcę oparty na regule) samodzielności jednostki samorządu 
terytorialnego lub szczegółowo i konkretnie zdefiniowane w rozdzia- 
le VII Konstytucji zasady organizacji samorządności w naszym kraju. Owe 
regulacje konstytucyjne pozwalają bowiem na zdekodowanie w sposób 
precyzyjny i jednoznaczny ich wartości normatywnej. W szczególności 
nie nastręcza większych trudności ocena, czy do imperium samorządu te-
rytorialnego dana kategoria spraw publicznych została przyporządkowa-
na w taki sposób, by wynikające z niej zadania mogły być wykonywane 
zgodnie z regułą samodzielności jednostki samorządu terytorialnego. Do-
konanie tak jednoznacznego ustalenia nie jest możliwe w odniesieniu do 
wyznaczających treść normatywną maksymy samorządności terytorialnej 
jej pozostałych dwóch subreguł, czyli decentralizacji władzy publicznej 
i pomocniczości. Posiadają one bowiem charakter deskryptywny, dyrek-
tywalny czy wręcz postulatywny i w efekcie ich wartość normatywna 
sprowadza się do sformułowania nakazu stopniowego i stosownego do 

132 J. Ciapała stoi na stanowisku, że dyspozycja art. 126 ust. 2 Konstytucji RP, wska-
zująca, że „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji”, 
stanowi podstawę do wyodrębnienia jednej z funkcji ustrojowych głowy państwa – funk-
cji strażnika Konstytucji. Zatem Prezydent RP nie może być postrzegany jako zagrożenie, 
lecz jako gwarant demokracji, państwa prawnego oraz innych wartości stanowiących 
uzasadnienie aksjologiczne Konstytucji. W ten sposób zyskać ma pozycję „sojusznika” 
Trybunału Konstytucyjnego oraz tego spośród najwyższych organów państwowych, który 
wspiera trzecią, najsłabszą, władzę – władzę sądowniczą. Z tych względów w szerszym 
ujęciu rola ustrojowa instytucji Prezydenta RP powinna konkretyzować się w gwaranto-
waniu praworządności działania aparatu państwowego. W konsekwencji wykonywanie 
funkcji czuwania nad przestrzeganiem Konstytucji polegać miałoby nie tylko na zapobie-
ganiu naruszeniom norm prawnych, ale i na podejmowaniu działań na rzecz zapewnienia 
sprawnego funkcjonowania władz publicznych zgodnie z ustalonym przez Konstytucję 
mechanizmem. W tym ostatnim zakresie realizowanie funkcji strażnika Konstytucji mia-
łoby płynnie przechodzić w wykonywanie kolejnej funkcji ustrojowej głowy państwa 
– arbitrażu prezydenckiego, pozwalającego na zastosowanie tak środków prawnych („ar-
bitraż władczy”), jak i pozaprawnych („arbitraż autorytetu”). Prezydent w systemie ustro-
jowym Polski (1989–1997), Warszawa 1999, s. 156, 159–160 i n.
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rozwoju społeczeństwa obywatelskiego wdrażania decentralizacji władzy 
(zadań) publicznych w duchu idei pomocniczej funkcji władzy państwo-
wej względem samorządowej (czyli umacniania uprawnień obywateli 
i ich wspólnot, w tym również samorządowych133). 

Realizacja tak definiowanego nakazu konstytucyjnego nie stanowi 
zatem jednorazowego przedsięwzięcia organizacyjnego, którego przed-
miot i zakres ściśle oznacza ustawa zasadnicza. Należyte jego wykona-
nie wymaga wdrożenia pewnego procesu coraz szerszego uspołeczniania 
mechanizmu sprawowania władzy publicznej (a zatem z coraz szerszym 
udziałem samorządu terytorialnego) przez władzę ustawodawczą. Do za-
dań tej ostatniej władzy należy uprawnienie do określenia przedmiotu 
i zakresu tak rozumianej decentralizacji władzy publicznej. Legislatywa 
działa tu w granicach pewnej swobody reglamentacyjnej, jednakże nie 
na zasadzie dowolności. Ów proces decentralizowania władzy publicz-
nej swe podstawy winien wywodzić, po pierwsze, z argumentów efek-
tywności realizacji zadań przez wspólnotę samorządową, a po drugie, 
z gotowości Polaków do przyjęcia na siebie odpowiedzialności za ich 
realizację. Efektem jego wdrożenia powinno być stopniowe i etapowe po-
szerzanie w układzie wertykalnym – stosownie do „wzrostu dojrzałości 
społeczeństwa obywatelskiego” – uprawnień (zakresu zadań i kompeten-
cji) poszczególnych podmiotów władzy publicznej, w tym zwłaszcza sa-
morządu terytorialnego. Struktury tego ostatniego winny być traktowane 
jako agregat i podwalina pod upowszechnianie postaw proobywatelskich, 
w tym chęci brania odpowiedzialności przez społeczeństwo za jego dzia-
łania. Istotny rozwój samorządności, jej ugruntowanie oraz efektywność 
w sprawowaniu zadań publicznych przez lokalne i regionalne wspólnoty 
implikować powinny przyjęcie założenia o konieczności dokonywania 
w ujęciu wertykalnym podziału zadań publicznych w układzie od dołu 
do góry134, a nie odwrotnie. Przesłanką determinującą odmowę przyzna-
nia określonego zadania publicznego, należącego do kategorii spraw lo-
kalnych czy regionalnych, do imperium właściwej wspólnoty samorzą-
dowej powinien być wykazany jej brak zdolności do jego efektywnego 

133 Niewątpliwie z tych względów w trakcie inauguracyjnego, z udziałem rządu 
J. Buzka koalicji AWS -UW, posiedzenia Rady Gabinetowej, które odbyło się 27 stycznia 
1998 r., Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski z uwagą wysłuchał zaprezentowanych 
przez premiera podstawowych założeń reform państwa, projektowanych przez ówczesny 
rząd. Po tej prezentacji Prezydent wyraził zdecydowane poparcie dla projektów rządowych 
z zakresu decentralizacji państwa i reformy samorządowej. Zob. Archiwum Kroniki z dnia 
27 I 1998 r., Komunikat po posiedzeniu Rady Gabinetowej,www.prezydent.pl.

134 Podobnie proponuje J. Ciapała, Samorząd terytorialny w Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej, w: Prawo samorządu terytorialnego, red. Z. Ofiarski, M. Mokrzyc, 
Szczecin 1999, s. 35–37.
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wykonywania. W przypadku działania na rzecz usunięcia określonego 
zadania publicznego z samozarządu lokalnych czy regionalnych wspólnot 
w celu przekazania organom władzy państwowej powinna być wykaza-
na w dłuższej praktyce niewydolność tych struktur do sprawnego nimi 
zarządzania.

Szczególną troską ustawodawca objąć powinien zwłaszcza wspól-
notę lokalną. To ona stanowi najdoskonalszy wytwór społeczeństwa 
obywatelskiego, warunkując możliwość upodmiotowienia jej członków 
jako mieszkańców swej „małej ojczyzny”. W ten sposób najlepiej budo-
wać postawy proobywatelskie, zwłaszcza w zakresie dbałości o „dobro 
wspólne”. Z tych względów proces decentralizacji powinien wyrażać się 
w stadialnym rozszerzaniu katalogu zadań, kompetencji oraz niezbęd-
nych środków działania wspólnot samorządowych135. Ugruntowanie tego 
procesu winno doprowadzić do zmiany świadomości społecznej i po-
litycznej w zakresie wymaganego konstytucyjnie definiowania statusu 
samorządu terytorialnego. Co więcej, na obecnym etapie rozwoju samo-
rządności terytorialnej, po 28 latach od jej ponownego usankcjonowa-
nia, przyjąć należy, że podział władzy w ujęciu wertykalnym przebiegać 
powinien od dołu do góry, z założeniem domniemania właściwości na 
rzecz organów samorządu we wszystkich sprawach odnoszących się do 
wspólnoty lokalnej.

W konsekwencji nad prawidłowością realizacji wyżej opisanych zadań 
władzy publicznej nie zawsze władny będzie w pełni skutecznie czuwać 
Trybunał Konstytucyjny. Nie jest to możliwe chociażby z tego względu, że 
sąd konstytucyjny jako negatywny prawodawca nie posiada kompetencji 
do orzekania w przedmiocie zaniechania legislacyjnego (zaniechania pra-
wodawczego). Nie może rozstrzygać o konstytucyjności prawa w sytuacji, 
gdy stopień rozwoju samorządności terytorialnej w naszym kraju wyma-
ga przekazania wspólnotom samorządowym do ich samozarządu jako 
zadań własnych kolejnych kategorii zadań publicznych, innymi słowy, 
gdy ocena stanu samorządności w danej materii prowadzi do wniosku, że 
wystąpiła luka w prawie w zakresie, w jakim określone zadanie publiczne 
winno było zostać przekazane do imperium samorządu terytorialnego 
z uwagi na ugruntowanie stanu zdolności wspólnot samorządowych do 
samozarządu tą kategorią spraw publicznych136. Natomiast gdy zadanie 

135 Por. wyrok TK z dnia 18.02.2003 r., K 24/02, OTK -A Z.U. 2003, seria A, nr 2, 
poz. 11.

136 I tak w orzeczeniu z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie K 25/95 czytamy: „W aktual- 
nym stanie prawnym Trybunał Konstytucyjny nie ma kompetencji do orzekania o za-
niechaniach ustawodawcy, polegających na niewydaniu aktu ustawodawczego, choćby 
obowiązek jego wydania wynikał z norm konstytucyjnych. W przypadku natomiast aktu 
ustawodawczego wydanego i obowiązującego Trybunał Konstytucyjny ma kompetencję 
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publiczne – zgodnie z analizowanym konstytucyjnym nakazem – zostało 
przekazane do władztwa samorządowego, jednakże z naruszeniem reguły 
samodzielności lub bez zagwarantowania wyłącznie pomocniczej funkcji 
władzy państwowej względem samorządowej przy jego wykonywaniu, 
Trybunał władny byłby udzielić stosownej ochrony.

Zatem z oczywistych względów realizacja tak złożonego zadania, jak 
ugruntowanie i rozwijanie w Polsce samorządności terytorialnej, wyma-
ga aktywności władzy państwowej w innych przestrzeniach niż kontro-
la konstytucyjności prawa. Ta ostatnia niejednokrotnie może okazać się 
niewystarczająca czy wręcz nieprzydatna, gdy uwzględnimy, że to usta-
wodawca decyduje o definicji, sposobie i zakresie urzeczywistniania sub-
reguł samorządności terytorialnej, jakimi są „pomocniczość” i „decentra-
lizacja władzy publicznej”. Ponadto, możliwa jest też niechęć centralnej 
władzy państwowej do uznania priorytetu władztwa samorządu teryto-
rialnego w systemie sprawowania władzy publicznej w interesującym nas 
zakresie, a co za tym idzie – niechęć do popierania idei przekazywania 
ustawą kolejnych kategorii jej uprawnień na rzecz samorządu. Na tym 
tle zasadny wydaje się postulat nałożenia na Prezydenta RP obowiązku 
dołożenia należytej staranności w zakresie dbałości o stosowne do etapu 
rozwoju struktur społeczeństwa obywatelskiego ugruntowywanie pozycji 
ustrojowej samorządu terytorialnego. Głowa państwa powinna dążyć do 
urzeczywistnienia konstytucyjnego modelu samorządności terytorialnej. 
Jako strażnik Konstytucji Prezydent zobowiązany jest do wdrażania jej 
postanowień w życie, również przez korzystanie z prawa inicjatywy usta-
wodawczej albo kwestionowania ustaw wypaczających ducha Konstytu-
cji w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie ustawy z art. 122137.

W odniesieniu do instytucji inicjatywy ustawodawczej zwrócić nale-
ży uwagę, że w systemie parlamentarnym zwyczajowo to prawo posiada 
tylko jeden organ egzekutywy, a mianowicie rząd. Celem takiego rozstrzy-

do oceny jego konstytucyjności również z tego punktu widzenia, czy w jego przepisach 
nie brakuje unormowań, bez których, ze względu na naturę objętej aktem regulacji, 
może on budzić wątpliwości natury konstytucyjnej. Zarzut niekonstytucyjności może 
więc dotyczyć zarówno tego, co ustawodawca w danym akcie unormował, jak i tego, co 
w akcie tym pominął, choć postępując zgodnie z Konstytucją powinien był unormować. 
W wypadkach drugiego rodzaju następstwem (realizowanym w odpowiednich procedu-
rach prawnych) orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności aktu usta-
wodawczego będzie nie wyeliminowanie z ustawy wadliwego fragmentu czy zastąpienie 
go odpowiednikiem pozbawionym wady, lecz uzupełnienie jej o odpowiedni fragment 
niezbędny z punktu widzenia zgodności z Konstytucją”.

137 Por. J. Ciapała, Prezydent w systemie ustrojowym Polski (1989–1997), Warszawa 
1999, s. 155–179. Por. także: B. Szczurowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako 
organ czuwający nad przestrzeganiem konstytucji, Warszawa 2016; D. Dudek, Autorytet 
Prezydenta a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2013, s. 172–228.
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gnięcia jest zapobieżenie możliwości powstawania antagonizmów w dwu-
członowej egzekutywie, zwłaszcza w zakresie wyznaczania i realizowania 
ustawami kierunków polityki państwa. Jeśli chodzi o przyznanie prawa 
inicjowania procesu legislacyjnego Prezydentowi RP, w piśmiennictwie 
wskazuje się, że powinien on ograniczyć swą aktywność w tej materii do 
kwestii, które nie zostały zastrzeżone do właściwości rządu. Zasadę nieod-
powiedzialności politycznej głowy państwa ma w szczególności determi-
nować konieczność limitowania jej aktywności ustawodawczej w sferze 
politycznej, czyli dążenia do występowania w roli ośrodka wyznaczające-
go kierunki polityki państwa. Niemniej Prezydent RP powinien inicjować 
proces ustawodawczy w tych przypadkach, w których rząd nie powinien 
tego czynić z uwagi na oczywisty konflikt interesów, a jednocześnie Kon-
stytucja wymaga wdrażania jej postanowień i jej ducha w ustawie. Nie-
wątpliwie jako strażnik konstytucyjnego modelu samorządności teryto-
rialnej opartej na koncepcji społeczeństwa obywatelskiego Prezydent RP 
winien wspierać jego sukcesywny rozwój w sposób wprost proporcjonal-
ny do stopnia rozwoju i dojrzałości społeczeństwa obywatelskiego rów-
nież za pomocą własnych inicjatyw ustawodawczych. W wykonaniu tej 
powinności np. Prezydent Bronisław Komorowski w dniu 30.08.2013 r. 
skierował do Sejmu projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie te-
rytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie 
niektórych ustaw. Przedmiot jego regulacji odnosił się do zwiększenia par-
tycypacji społecznej mieszkańców w procesach decyzyjnych toczących się 
w organach jednostek samorządu terytorialnego. Na konferencji prasowej 
Prezydent Komorowski przypomniał, że w 2002 r. wprowadzono zasa-
dę bezpośrednich wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. To 
rozwiązanie, w jego opinii, miało na celu m.in. wzmocnienie władzy sa-
morządowej, zwiększenie legitymacji społecznej władz samorządowych 
oraz ich stabilności. Miała to być również szansa na zwiększenie dystan-
su między funkcjonowaniem samorządów a wpływami partii politycz-
nych. Dzięki tym zmianom mandaty wójtów, burmistrzów czy prezyden-
tów miasta sprawować miało coraz więcej osób niezależnych od partii 
politycznych. Przeciwdziałano w ten sposób upartyjnieniu samorządów. 
Celem projektowanej ustawy miało być przede wszystkim wzmocnienie 
wpływu obywateli na sprawy lokalne przez wprowadzenie dużej łatwości 
w organizowaniu referendów merytorycznych dotyczących konkretnych 
rozwiązań, np. w kwestii decydowania na co wydać wspólne pieniądze138. 

138 Prezydent dążył w ten sposób do odwrócenia utrwalającej się tendencji zwiększa-
nia liczby referendów odwoławczych organów jednostek samorządu terytorialnego w sto-
sunku do merytorycznych (w ówczesnej kadencji tych pierwszych było aż 79, a tylko 21 
referendów merytorycznych). W tej materii podkreślono, że warunkiem efektywnego roz-
woju jest zapewnienie odpowiedniej stabilizacji władzom samorządowym i ich polityce. 
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Ponadto, z wykorzystaniem środków prawnych kwestionowania usta-
wy, tj. wniosku w sprawie kontroli konstytucyjności prawa oraz wnio-
sku o ponowne rozpatrzenie ustawy139 z art. 122, powinien weryfikować 

Dlatego odwołania władz lokalnych, rad i organów wykonawczych w trakcie kadencji 
powinny być ograniczone do wyjątkowych sytuacji, gdy nie są one zdolne do efektyw-
nego zarządzania interesami wspólnoty. W trybie regularnych wyborów co cztery lata po 
zakończeniu kadencji może zawsze nastąpić ich zmiana. W projekcie zaproponowano 
też zmianę progu frekwencyjnego w referendum w sprawie odwołania. Miało ono rodzić 
skutki prawne, gdy weźmie w nim udział co najmniej tylu mieszkańców, ilu brało udział 
w ostatnich wyborach. Obecne regulacje pozwalają odwoływać władze lokalne mniejszej 
liczbie wyborców niż ta, która dane władze wybrała.

W efekcie przygotowany w Kancelarii Prezydenta RP analizowany projekt ustawy 
przewidywał m.in.:
–  zapewnienie prawa mieszkańcom do obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (rady 

gmin, powiatów oraz sejmiki województw miały zostać zobowiązane do określenia 
trybu i zasad, na jakich mieszkańcy mogą zgłaszać inicjatywy obywatelskie);

–  ułatwienia w przeprowadzaniu referendów lokalnych dotyczących konkretnych mery-
torycznych spraw (ich wynik miał być prawnie wiążący bez względu na frekwencję, 
a jednocześnie na lokalne władze miał być nałożony obowiązek ich realizacji w okreś- 
lonym ustawą terminie);

–  nadanie organom wykonawczym prawa do równoległego referendum z wnioskiem 
o samoopodatkowanie się mieszkańców dla realizacji danej propozycji w celu wyelimi-
nowania nieodpowiedzialnych propozycji, niosących z sobą poważne skutki finansowe; 
negatywny wynik takiego referendum sprawiać miał, że referendum tematyczne nie 
miało być wiążące; 

–  wzmocnienie społecznej kontroli nad działalnością radnych (w głosowaniach w orga-
nach samorządowych, na wzór parlamentu, wprowadzona zostanie zasada głosowania 
imiennego, aby mieszkańcy mogli dowiedzieć się, jakie stanowisko zajął każdy z ich 
przedstawicieli);

–  zobowiązanie samorządów poszczególnych szczebli do określenia zasad i form kon-
sultacji społecznych oraz do publikowania projektów uchwał, aby mieszkańcy mogli 
wyrażać swoją opinię przed ich przyjęciem;

–  określenie trybu przeprowadzania wysłuchania publicznego oraz katalogu projektów 
uchwał podlegających obowiązkowemu wysłuchaniu; 

–  wzmocnienie konstytucyjnie gwarantowanej samodzielności samorządu terytorialnego 
przez zapewnienie radom określania sposobu realizacji zadań samorządowych;

–  lepszą możliwość współpracy instytucji samorządowych różnych szczebli (pojawiała się 
w nim m.in. możliwość powołania zespołów współpracy terytorialnej większych miast 
z ich otoczeniem, konwentu delegatów samorządu lokalnego w województwach czy 
powiatowych konferencji rozwoju gospodarczego dla skutecznej współpracy organizacji 
gospodarczych i samorządowych w ramach powiatu), www.prezydent.pl. 

Postępowanie ustawodawcze w Sejmie zakończyło się na etapie szczegółowego roz-
patrywania projektu ustawy, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1699

139 W piśmiennictwie zwraca się uwagę, że instytucja wniosku o ponowne rozpatrze-
nie ustawy przestała być środkiem politycznym, tzn. takim, którego celem byłoby blo-
kowanie inicjatyw politycznych drugiego członu egzekutywy. Jest to bowiem instytucja, 
która powinna służyć realizacji funkcji i zadań ustrojowych głowy państwa z art. 126 
Konstytucji RP. Wśród tych funkcji i zadań nie znajdziemy takich, które pozwalałyby 
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działania władzy ustawodawczej (zwłaszcza realizowane z inicjatywy 
ustawodawczej drugiego członu egzekutywy), których celem jest dopro-
wadzenie do regresu samorządności terytorialnej w Polsce. Z uwagi na 
tego rodzaju inicjatywy legislacyjne może bowiem dojść do sporu w plu-
ralistycznym społeczeństwie. Ów spór, z zastosowaniem szeregu środków 
arbitrażu, predestynowany jest rozstrzygnąć wyłącznie Prezydent RP140.

W odniesieniu do praktyki sprawowania interesującego nas urzędu 
zwrócić należy uwagę, że realizując zadanie czuwania nad przestrzeganiem 
Konstytucji w aspekcie ochrony konstytucyjnego modelu samorządności te-
rytorialnej, kolejni prezydenci korzystali ze środków prawnych kwestiono-
wania ustawy. I tak z wykorzystaniem pierwszego ze wskazanych powyżej 
np. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski w ustawie z dnia 18 marca 1999 r.  
o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy zakwestionował 
jej zgodność z art. 165 ust. 2 i art. 170 Konstytucji oraz z art. 5 Europejskiej 
Karty Samorządu Terytorialnego. Stwierdził też, że ustawa jest niezgodna  
z art. 164 ust. 1 Konstytucji RP i zasadą pomocniczości zawartą w jej pre-
ambule. Ustawa ta wprowadzała nowy podział administracyjny miasta sto-
łecznego Warszawy z naruszeniem prawa mieszkańców dotychczasowych 
warszawskich wspólnot gminnych do wypowiadania się w sprawach ich 
dotyczących. Wnioskodawca wywiódł, że ustawa zawiera domniemanie 
kompetencyjności będącego w myśl ustawy powiatem m.st. Warszawy, co 
stanowi rozszerzenie zadań i kompetencji na rzecz władz samorządowych 
szczebla powiatowego, zatem szczebla ponadgminnego kosztem gmin war-
szawskich. W opinii Prezydenta, tym samym nastąpiło naruszenie zasady 
podstawowego charakteru gminy, wynikającej z art. 165 ust. 1 Konstytucji, 
oraz zasady pomocniczości wyrażonej w preambule do Konstytucji. Trybu-
nał potwierdził jedynie, podniesiony również przez głowę państwa, zarzut 
uchwalenia tej ustawy z naruszeniem konstytucyjnego trybu uchwalania 
ustaw i w efekcie całą ustawę uznał za niekonstytucyjną141. Z kolei w spra-
wie ustawy z dnia 24 lipca 2002 r. o uznaniu części Półwyspu Helskiego za 
obszar szczególnie ważny dla obrony kraju Prezydent RP Aleksander Kwaś- 
niewski kwestionował zgodność jej art. 3 z art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 2, art. 164  

głowie państwa urastać do rangi konkurencji dla Rady Ministrów i jej Prezesa jako ośrod-
ka rządzenia (inicjatywy politycznej), uprawnionego do hamowania projektów rządo-
wych. Niemniej jego rolą jest ochrona konstytucyjności prawa oraz szeroko rozumianego 
mechanizmu sprawowania władzy publicznej. Zob. A. Więckowska, Weto Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej w praktyce politycznej po wejściu w życie nowej konstytucji, „Przeg- 
ląd Sejmowy” 2003, nr 6(59); „The Sejm Review”/ „Przegląd Sejmowy”/ Third Special 
Edition 2007; Eadem, Wykonywanie inicjatywy ustawodawczej przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej po wejściu w życie Konstytucji z 1997 roku, „Przegląd Sejmowy” 2004, 
nr 4(63); A. Chorążewska, Prezydent jako czynnik równowagi… 

140 A. Chorążewska, Prezydent jako czynnik równowagi…
141 Zob. wyrok z dnia 3 listopada 1999 r., K 13/99.
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ust. 1 i 3, art. 165, art. 166 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 15 ust. 2 ustawy 
z art. 65 ust. 1 i 2 w zw. z art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Prezy-
dent wnosił więc o zbadanie konstytucyjności przepisów ograniczających 
swobodne dysponowanie prawem własności oraz ograniczających zasadę 
samodzielności samorządu terytorialnego142.

W stosunku do ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy 
o ustroju miasta stołecznego Warszawy Prezydent RP Aleksander Kwaś- 
niewski wniósł o zbadanie zgodności jej art. 1 pkt 3 lit. b z art. 16 ust. 2, 
art. 163, art. 164 ust. 1 i 3 Konstytucji RP oraz art. 2 ustawy z art. 92 
ust. 1 i art. 169 ust. 4 Konstytucji RP. Prezydent stwierdził, że zakwestio-
nowane przepisy naruszają pozycję ustrojową gminy jako podstawowej 
jednostki samorządu terytorialnego oraz zasadę samodzielności gminy, 
pozbawiając ją prawa wykonywania zadania własnego obejmującego 
sprawy ochrony zdrowia. Przepis upoważniający Prezesa RM do nada-
nia, w drodze rozporządzenia, statutu m.st. Warszawy, w opinii Prezy-
denta, jest także niekonstytucyjny, ponieważ ustawodawca, mając prawo 
odmiennego unormowania ustroju stolicy (stosownie do szczególnych 
potrzeb aglomeracji), nie może jednak odstępować od ogólnych zasad 
konstytucyjnych dotyczących ustroju i pozycji gmin. Zaskarżona ustawa 
wykraczała, zdaniem głowy państwa, poza ramy ogólnych konstytucyj-
nych przepisów dotyczących samorządu terytorialnego143.

Z kolei 16 lutego 2009 r. Prezydent RP Lech Kaczyński złożył wnio-
sek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 23 stycznia 
2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organiza-
cji i podziale zadań administracji publicznej w województwie144. Trybu-
nał Konstytucyjny w wyroku z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie Kp 2/09 
podzielił zawarte we wniosku zastrzeżenia, stwierdzając niezgodność jej 
przepisów z art. 5 Konstytucji RP w zakresie, w jakim wyposażając organ 
samorządu województwa w kompetencje dotyczące parku krajobrazowe-
go nie zapewnia ochrony środowiska. Uzasadniając to stanowisko, TK 
wskazał, że realizacji celu, jakim jest zapewnienie ochrony środowiska, 
powinna towarzyszyć dbałość ustawodawcy o stworzenie właściwych 

142 Zob. Archiwum Kroniki z dnia 15.08.2002 r., Prezydent RP nie podpisał usta-
wy, www.prezydent.pl. Trybunał podzielił argumentację prezydenta i uznał ustawę za 
niezgodną z Konstytucją; ostatecznie nie uzyskała ona mocy obowiązującej. Zob. wyrok 
z dnia 25.11.2003 r., K. 37/02, OTK ZU 2003, nr 9A, poz. 96.

143 Zob. Archiwum Kroniki z dnia 25.07.2005 r., Prezydent RP skierował wniosek 
do Trybunału Konstytucyjnego, www.prezydent.pl. Do Prezydenta apelował o niepod-
pisywanie tej ustawy m.in. ówczesny prezydent stolicy Lech Kaczyński, argumentując, 
że jest ona niezgodna z Konstytucją. Zob. Kaczyński apeluje o weto, „Rzeczpospolita” 
23.07.2003.

144 Zob. wyrok TK z dnia 13 maja 2009 r., Kp 2/09.
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struktur organizacyjnych państwa zapewniających skuteczną ochronę 
przyrody, której istotnym elementem są parki krajobrazowe. Tymcza-
sem oceniana ustawa tego wymogu nie spełnia. Kompetencje tworze-
nia, powiększania i likwidacji lub zmniejszania parku krajobrazowego 
przekazuje bowiem organowi stanowiącemu i kontrolnemu wojewódz-
twa. Wprowadzenia do ustawy wymogu uzyskiwania zgody regionalnego 
dyrektora ochrony środowiska, będącego organem administracji rządo-
wej niezespolonej, na utworzenie lub likwidację parku krajobrazowego 
nie można uznać za rozwiązanie wystarczające dla zapewnienia pełnej 
ochrony środowiska. Brak konieczności uzgadniania z nim innych istot-
nych kwestii związanych z funkcjonowaniem parku krajobrazowego jest 
niezgodny z konstytucyjnym obowiązkiem należytej dbałości o ochronę 
środowiska. Ponadto, zmiany wprowadzone tą ustawą, zdaniem wnio-
skodawcy, są sprzeczne z wcześniejszą koncepcją ustawodawcy. Zamiast 
konsekwentnie wzmacniać nowe organy zarządzające sprawami ochrony 
środowiska, utworzone na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko, tworzą pole do ewentualnych konfliktów. Przekazanie bowiem 
organowi samorządu województwa istotnych kompetencji związanych  
z istnieniem parku krajobrazowego, a także decydowania o zarządzaniu 
tą formą ochrony przyrody dezintegruje system ochrony stworzony prze-
pisami ustawy o ochronie przyrody.

Realizując obowiązek ochrony konstytucyjnego modelu samorządno-
ści terytorialnej z wykorzystaniem instytucji wniosku o ponowne roz-
patrzenie ustawy, np. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski zastosował 
weto ustawodawcze wobec ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. o wprowa-
dzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. 
Prezydent podniósł zarzut, że w myśl ratyfikowanej przez Polskę Europej-
skiej Karty Samorządu Terytorialnego każda zmiana granic społeczności 
lokalnej wymaga uprzedniego przeprowadzenia konsultacji z zaintereso-
waną grupą społeczną, który to wymóg został bezzasadnie pominięty. 
Prezydent zwrócił uwagę, że choć konstytucyjna regulacja pozycji ustro-
jowej samorządu terytorialnego (rozdział VII) nie precyzuje szczegóło-
wych warunków, jakim powinien odpowiadać zasadniczy podział tery-
torialny państwa, pozostawiając ustawodawcy daleko idącą swobodę 
w ukształtowaniu struktur samorządowych, to jednak nie graniczy ona 
z dowolnością. W opinii Prezydenta, ta swoboda została nieumiejętnie 
wykorzystana przez twórców ustawy, a w szczególności nie czyni ona za-
dość wymaganiom określonym w art. 15 ust. 2 Konstytucji RP, gdyż nie 
uwzględnia istniejących więzi społecznych i kulturowych społeczności lo-
kalnych. Podział kraju na 15 województw wydał się głowie państwa nie-
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właściwy, a w szczególności fakt pominięcia, wbrew opinii społeczności 
lokalnej, regionu staropolskiego i regionu Pomorza Środkowego. W treści 
uzasadnienia do odmowy podpisania przedmiotowej ustawy pojawił się 
również postulat wprowadzenia podziału kraju na 17 województw145.

Z kolei w dniu 12 lipca 2017 r. – na podstawie art. 122 ust. 5 Kon-
stytucji RP – Prezydent RP Andrzej Duda odmówił podpisania ustawy 
z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach ob-
rachunkowych oraz niektórych innych ustaw i przekazał ją Sejmowi do 
ponownego rozpatrzenia. Jak wskazuje się w komunikacie prasowym 
Kancelarii Prezydenta RP, „Kwestia poddana pod ponowne rozpatrzenie 
przez Sejm dotyczy wprowadzanej ustawą możliwości natychmiastowego 
odwołania wójta (burmistrza albo prezydenta miasta), rozwiązania za-
rządu powiatu lub województwa, jak też możliwości natychmiastowego 
zawieszenia organów poszczególnych jednostek samorządu terytorialne-
go, w tym rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, w związku 
z negatywną opinią regionalnej izby obrachunkowej w sprawie programu 
postępowania naprawczego. Zasady realizacji programów postępowania 
naprawczego określa art. 240a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-
sach publicznych, który wskazuje przesłanki wezwania do opracowania 
programu, procedurę jego przyjęcia, wymagania, jakie powinien spełniać 
program, oraz obostrzenia mające zastosowanie w trakcie jego realizacji. 
Obecnie opinia negatywna izby do programu postępowania naprawcze-
go niweluje jedynie możliwość samodzielnego uchwalenia budżetu przez 
jednostkę samorządową. W takich przypadkach budżet ustala regionalna 
izba obrachunkowa. Istnieje wątpliwość, czy proponowany tryb odwo-
łania albo zawieszenia organu jednostki samorządowej, w połączeniu 
z rozszerzeniem o kryterium gospodarności przedmiotowego zakresu 
kontroli spraw finansowych samorządu, nie stanowi nadmiernej inge-
rencji w samodzielność jednostek samorządu terytorialnego”146.

Na tle przywołanej praktyki ustrojowej kolejnych prezydentów jawi 
się, że przysługująca piastowanemu przezeń urzędowi inicjatywa ustawo-
dawcza, jak i środki prawne kwestionowania ustawy mogą z powodze-
niem być wykorzystywane jako instrumenty arbitrażu w służbie ochrony 
praw wspólnot samorządowych i ich organów. W tym kontekście dodać 
można, że arbitraż głowy państwa z art. 126 ust. 1 na ogół przybiera 
postać instytucjonalną i sprowadza się do działań o charakterze regula-
cyjnym, mających na celu zapewnienie właściwego, czyli bezkonfliktowe-

145 Zob. Uzasadnienie wniosku Prezydenta z dnia 2.07.1998 r. o ponowne rozpatrze-
nie ustawy z dnia 14.07.1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału 
terytorialnego państwa, Sejm RP III kadencji, druk nr 465, s. 1–2. Ustawa nie została 
ponownie uchwalona przez Sejm po wecie Prezydenta.

146 www.prezydent.pl.
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go, a zwłaszcza efektywnego funkcjonowania organów władzy. Niemniej 
może być on rozumiany z szerzej perspektywy, jako sposób rozwiązywa-
nia konfliktów społeczno -ustrojowych w ogóle. Tym samym wskazana 
instytucja wychodzi poza wąskie ramy systemu rządów, stając się kate-
gorią (wartością) przede wszystkim społeczną, dzięki której rozstrzygane 
są wszelkie spory, jakie mogą ujawnić się w demokratycznym, ergo plu-
ralistycznym społeczeństwie. Prezydent z tej perspektywy jest nie tylko 
gwarantem sprawnie, w zgodzie z Konstytucją, działającej machiny pań-
stwowej, ale staje się depozytariuszem tych wszystkich zasad, wartości 
i ideałów, które składają się na porządek państwowy w ujęciu zarówno 
instytucjonalnym, jak i pozainstytucjonalnym. W ramach tak rozumia-
nego arbitrażu możliwe jest wypracowanie swoistego kanału komunikacji 
głowy państwa z narodem -suwerenem. Prezydent może wówczas odegrać 
rolę czynnika agregującego formułowane żądania i postulaty społeczno-
 -polityczne147. Niewątpliwie instytucja arbitrażu Prezydenta RP mogłaby 
być skutecznie i efektywnie wykorzystana dla realizacji wartości składa-
jących się na konstytucyjny model samorządu terytorialnego, zwłaszcza 
że nasza ustawa zasadnicza nie kwalifikuje go jako instytucji statycznej, 
a wręcz odwrotnie – dynamicznej, wymagającej stałego, stosownego do 
potrzeb państwa i narodu -suwerena, rozwoju. Dla satysfakcjonującego 
wdrożenia tego swoistego procesu wręcz niezbędne jest odpowiednie ko-
munikowanie się władzy politycznej z narodem -suwerenem, a podmio-
tem najbardziej predysponowanym do bycia jego ośrodkiem i inicjatorem 
wydaje się głowa państwa, zobowiązana m.in. do stania na straży prze-
strzegania postanowień Konstytucji, w tym także jej ducha.

147 Por. J. Szymanek, Arbitraż polityczny głowy państwa, Warszawa 2009, s. 8–11, 
238–252.
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Samorząd terytorialny jako pojęcie prawne zaczął się kształtować 
w XIX stuleciu, gdy w państwie absolutnym relacja panujący – poddany 
zaczęła się zmieniać się ze stosunku władzy w stosunek prawny, w któ-
rym jednostce przyznano możliwość sukcesyjnego nabywania, poza 
uprawnieniami prywatnymi, praw publicznych. Wachlarz tych ostatnich 
rozszerzał się zwłaszcza wtedy, gdy tworzące swe podwaliny państwo 
konstytucyjne i praworządne na mocy ustawy powołało związki gminne, 
włączając je w swe struktury jako jednostki publicznoprawne1. Przez cały 
XIX w. i początek XX stulecia samorządność terytorialna była przedmio-
tem rozważań wielu teoretyków doktryn politycznych i prawnych. Pomi-
mo tych wysiłków, nie zdołano wypracować jednolitego pojęcia „samo-
rząd terytorialny”, niemniej prowadzone wówczas analizy i wynikające 
z nich konkluzje zarówno w sferze prawnej, jak i politologicznej po dziś 
dzień w wielu kwestiach zachowały aktualność2. 

W myśli liberalnej tamtego okresu dość powszechnie samorządność, 
w tym terytorialną, postrzegano jako element gwarantujący istnienie 
i rozwój wolności obywatelskiej. Idea partycypacyjnego ustroju politycz-
nego narzucała wręcz istnienie samorządu terytorialnego, aktywność po-
lityczna społeczeństwa bowiem wymagała czegoś więcej niż zapewnienia 
mu reprezentacji na szczeblu centralnym. John S. Mill, argumentując na 
rzecz ugruntowania pozycji władzy samorządowej, podkreślał, że władze 
centralne jedynie w niewielkim stopniu mogą podołać ogromowi zadań 
publicznych. Konieczne staje się z tego względu powołanie zgromadzeń 
reprezentatywnych („małych parlamentów”) do zarządzania sprawami 
miejscowymi. W efekcie przywołany autor formułował tezę o potrzebie 

1 Tak J. Panejko, Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Paryż 1926 [reprint 
Warszawa 1990], s. 9–11.

2 Por. M. Klimek, Samorząd terytorialny w deklaracjach ideowych i praktyce politycz-
nej Polskiego Stronnictwa Ludowego w III Rzeczypospolitej, Lublin 2013, s. 24–28.
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istnienia, obok narodowej, reprezentacji municypalnej i prowincjonal-
nej3. Podobnie Adolf Prins podkreślał, że zmagający się z wielością za-
dań publicznych rząd parlamentarny powinien dokonać podziału pracy. 
W jego ocenie racjonalny byłby podział, zakładający powierzenie troski 
o administrowanie własnymi – ze względu na jednorodność życia, zajęć 
czy potrzeb – sprawami czynnikom pomocniczym. Te ostatnie odpowied-
nio miałyby przybrać postać samorządu lokalnego, stowarzyszeń oraz 
jednostek. W koncepcji cytowanego autora samorząd lokalny oznaczać 
miał, działającą pod ogólną kontrolą państwa, instytucję, której istota 
sprowadzałaby się do zagwarantowania obywatelom prawa zarządza-
nia w sposób autonomiczny i bezinteresowny wspólnymi – ze względu 
na ich zasięg terytorialny czy też cel użyteczności publicznej – sprawa-
mi publicznymi4. Samorządności jako istotnemu elementowi struktury 
społeczeństwa politycznego wiele uwagi poświęcił Alexis de Tocqueville. 
„Wolna gmina” w jego ujęciu miała być niezaprzeczalną wartością dla 
państwa i społeczeństwa, stanowiącą niekwestionowaną siłę wolnych 
społeczeństw. Bez pomocy instytucji gminnych naród może bowiem 
stworzyć sobie wolny rząd, lecz nie będzie w nim ducha wolności5.

Wydaje się, że w analizowanej materii o krok dalej poszedł Francis 
Lieber, który domagał się stworzenia podstaw prawnych zinstytucjona-
lizowanego samorządu. Miałby być on oparty na wymogu jasnego i wy-
raźnego rozdzielenia władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowni-
czej. Ponadto, konieczne byłoby równoczesne usankcjonowanie realnych 
instytucji, które nie pozwalałyby zwłaszcza legislatywie i judykatywie, 
aby pozostające w ich ręku instrumenty prawne stawały się narzędziami 
instrumentalnie wykorzystywanymi przez władzę absolutną. W efekcie 
zinstytucjonalizowany samorząd lokalny, według koncepcji Liebera, po-
winien stanowić uosobienie niezależności i możliwości polegania róż-
nych grup społecznych na własnych siłach. Jego byt ustrojowy oparty 
miał być zaś na uznaniu i potwierdzeniu samorządzenia, a zatem spo-
łecznej, cyklicznej rotacji ról, rządzenia z jednej strony i poddawania 
się władzy z drugiej. Oznaczać to miało przyznanie zinstytucjonalizo-
wanemu samorządowi terytorialnemu realnej i skutecznej władzy. Jed-
nocześnie miał on być autentycznym reprezentantem interesów i potrzeb 
wspólnoty. W efekcie w ujęciu Liebera samorząd to instytucja, w ramach 
funkcjonowania której lokalna wspólnota (samo)realizuje dla siebie i we 
własnym imieniu pewne zadania, działając przy pomocy przedstawicieli 
(rotacyjnie zmieniających się) wyposażonych w realne atrybuty władzy, 

3 J.S. Mill, O rządzie reprezentatywnym, Kraków 1995, s. 230–231.
4 A. Prins, O duchu rządów demokratycznych, Lwów–Warszawa 1907, s. 260–262.
5 Ch.A. de Tocquevil le, O demokracji w Ameryce, Warszawa 1976, s. 134.
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skutkujące efektywnym zarządem katalogiem powierzonych spraw tej 
wspólnoty. Szczególnie istotne w tym ujęciu stawało się wyposażenie lo-
kalnego samorządu w prawo uchwalania i wydawania miejscowych praw 
(statutów), jakie ten uznałby za konieczne do właściwego administrowa-
nia sprawami wspólnoty. Lieber podkreślał, że omawiane uprawnienie 
powinno być wykonywane samodzielnie przez lokalne legislatywy, bez 
potrzeby uzyskiwania jakiejkolwiek zgody władzy zwierzchniej, łącznie 
z krajową legislaturą6.

Inny teoretyk, a mianowicie Benjamin Constant de Rebecque, 
w swych rozważaniach o roli samorządności terytorialnej postawił da-
lej idące tezy. Domagał się bowiem wyodrębnienia władzy municypalnej 
i przypisania jej pozycji oddzielnej i niezależnej od pozostałych władz, 
a zwłaszcza władzy wykonawczej7. Przywołany autor, uznając Mon-
teskiuszowski trójpodział za nieadekwatny do potrzeb współczesnego 
państwa, zaproponował podział władzy na: wykonawczą (ministrów), 
neutralną (króla), municypalną (samorządów), sądowniczą (sądów) i pra-
wodawczą, opowiadając się równocześnie m.in. za zasadnością utrwale-
nia rozdzielenia tradycyjnie przynależnych egzekutywie funkcji na trzy 
różne, niezależnie wykonywane, prawne sfery działania państwa, któ-
rych sprawowanie powierzył trzem różnym organom państwowym. I tak, 
oprócz sfery szeroko rozumianego administrowania państwem (sprawo-
wanego przez ministrów), Constant wyróżnił le pouvoir neutre oraz le 
pouvoir municipal. Ta pierwsza miała stanowić w systemie podzielonych 
władz czynnik równowagi, a druga – będąca przedmiotem naszego za-
interesowania – stawiała sobie za cel przeciwstawienie się przerostowi 
władzy centralnej8 względnie stworzenie dla niej przeciwwagi9. Cytowa-
ny autor w istocie za cel stawiał sobie włączenie do systemu organów 
państwa wymogu dokonania stosownego rozdziału zadań przynależnych 
władzy państwowej między jej organy centralne i lokalne. Miał być on 
przeprowadzony w taki sposób, by władza samorządowa z jednej strony 
nie mogła krępować centralnej władzy wykonawczej, a z drugiej – by nie 
była od niej zależna i posiadała uprawnienie do samozarządu komplek-
sem spraw o charakterze miejscowym pod nadzorem władzy państwowej 
(rządu centralnego).

6 M. Żmuda, Wolność – Władza – Samorząd. Zarys myśli politycznej Francisa Liebera, 
Toruń 2001, s. 124–134.

7 B. Constant, O monarchii konstytucyjnej i rękojmiach publicznych, tłum. W. Nie-
mojowski, red. naukowa i wstęp A. Bosiacki, Warszawa 2016, s. 85.

8 Tak W. Szyszkowski, Beniamin Constant. Doktryna polityczno-prawna na tle epo-
ki, Warszawa– Poznań–Toruń 1984, s. 117.

9 Obie te cechy wskazuje R.M. Małajny, Trzy teorie podzielonej władzy, Katowice 
2003, s. 369.
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Współcześni filozofowie wiele uwagi poświęcają samorządności i jej 
znaczeniu dla rozwoju społeczeństwa. Na uwagę zasługują zwłaszcza pra-
ce francuskiego autora greckiego pochodzenia Corneliusa Castoriadisa. 
W jego rozważaniach samorządność urasta do rangi środka emancypują-
cego jednostkę i jej możliwości. Ugruntowywać ma wolność człowieka, 
rozumianą jako kategoria warunkująca ludzką aktywność i przedsiębior-
czość. Przywołany filozof propaguje też tezę, że jedynie działanie z góry 
niezdeterminowane ma szansę twórczego i realnego przeobrażania rze-
czywistości w zgodzie z ideą równości. Wszelkie działania inicjowane 
z zewnątrz odgórnie niszczą bowiem autonomię. W efekcie samorząd-
ność stanowi przestrzeń uczestniczenia jednostki i struktur organizacyj-
nych, w których ta działa na co dzień, w projektowaniu rzeczywisto-
ści. Samorządność prowadzić ma zatem do odzyskania przez wspólnotę 
ludzką prawa do samodzielnego ustalania, czym jest sprawiedliwość, jak 
ma wyglądać prawo, co jest dobre, a co złe, dozwolone czy zabronione. 
W ocenie Castoriadisa demokracja staje się wspólnotą rządzącą się samo-
dzielnie, bez pośrednictwa, bez grup dyktujących zasady i podporządko-
wujących sobie innych. W konsekwencji tworzenie i ustanawianie prawa 
należy do wszystkich w takim samym stopniu. Nie ma też podziału na 
rządzących i rządzonych. Wspomniany filozof staje się orędownikiem 
przestrzeni politycznej otwartej na uczestnictwo i bezpośrednie zaanga-
żowanie jednostek, propagatorem polityki sprzyjającej wspólnocie samo-
ustanawiającej się i działającej na rzecz samorządności. Konsekwencją 
tego zapatrywania jest oczywiście przekazanie odpowiedzialności za bieg 
wydarzeń ludziom10.

Problematyka pozycji i roli samorządności terytorialnej była też 
przedmiotem wnikliwych analiz przedstawicieli polskiej myśli samorzą-
dowej okresu międzywojennego. W tym czasie sformułowano trzy za-
sadnicze teorie samorządu, a mianowicie: naturalistyczną, państwową 
i polityczną11. Ta pierwsza zasadzała się na założeniu przeciwstawienia 
się państwu samorządu postrzeganego jako czynnik od niego niezależny, 
a zarazem historycznie starszy. W efekcie to państwo od gminy miało 
wywodzić swe prawa, a nie odwrotnie. Wolność gminy miała zaś wyni-
kać z naturalnego prawa wspólnoty do utworzenia gminy właśnie w celu 

10 J. Sawicka, Demokratyczny stan umysłu. Teoria Corneliusa Castoriadisa, „Idea. 
Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych” 2015, nr 27, s. 206 i n.

11 P. Antkowiak, Decentralizacja władzy publicznej w Polsce na przykładzie samo-
rządu terytorialnego, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2011, nr 2, s. 157–159; 
por. S. Cieślak, Teorie samorządu terytorialnego, w: Prawne i społeczne aspekty rozwoju 
samorządności terytorialnej w Polsce, Przemyśl 2001, s. 139–151; M. Klimek, Samorząd 
terytorialny w deklaracjach ideowych…, s. 21, 28–31.
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samozarządu swymi sprawami, z której to struktury swe istnienie wywo-
dzić miało państwo. Jako taka gmina miała być dla państwa podmiotem 
nietykalnym12. 

Na gruncie tych rozważań w drugiej połowie XIX w. zrodziła się teo-
ria państwowa samorządu. Jej podstawę stanowiło założenie, że suweren-
ne państwo sprawuje władzę przez swoje organy, niemniej część swego 
władztwa przekazuje społecznościom lokalnym, kwalifikowanym jako 
podmioty o wyodrębnionym bycie prawnym. Samorząd jest w efekcie 
postrzegany jako urzeczywistnienie idei decentralizacji w sposobie za-
rządzania państwem i obciążającymi go zadaniami publicznymi. Tak ro-
zumiana decentralizacja polegać miała na przekazaniu zarządu pewnym 
katalogiem spraw publicznych w drodze delegacji ustawowej z poziomu 
centralnego na samorządowy szczebel władzy publicznej13. Z kolei teoria 
polityczna samorządu, której przedstawicielem był Rudolf von Gneist, 
z jednej strony utożsamia samorząd z administracją państwową, a z dru-
giej – zastrzega, że samorządowa władza miała by być sprawowana przy 
pomocy honorowych urzędników. W ten sposób Gneist akcentował 
wymóg niezależności owych urzędników jako fundamentalny warunek 
efektywnego sprawowania władzy przez samorząd14.

Przywołane pokrótce prowadzone w piśmiennictwie rozważania na 
temat istoty samorządności terytorialnej niewątpliwie wywarły istotny 
wpływ na pozycję interesującej nas instytucji w systemie organów wła-
dzy publicznej. W nauce prawa wskazuje się wręcz, że model ustrojowo-
-funkcjonalny samorządu terytorialnego, tworzonego w Polsce począw-
szy od 1990 r., w istotny sposób nawiązuje do dorobku dwudziestolecia 
międzywojennego. Hubert Izdebski zauważa, że z tego powodu ma być 
on: w pełni dostosowany do potrzeb klasycznej administracji reglamen-
tacyjno-porządkowej, w pewnym zakresie do wymogów administracji 
świadczącej, w ogóle zaś do postulatów wypływających z nowoczesnej 
administracji na rzecz rozwoju. Co więcej, reforma ustroju samorządu 
terytorialnego, wprowadzająca jego trójszczeblową organizację, ma nie 
uwzględniać w sposób całościowy nowych zjawisk o podstawowym dlań 
znaczeniu. Mowa tu o regionalizacji czy też metropolizacji, czyli tworze-
niu wielkich aglomeracji miejskich15.

12 R. Kmieciak, Samorząd gospodarczy w Polsce. Rozważania na temat modelu ustro-
jowego, Poznań 2004, s. 19.

13 Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, 
Toruń 2005, s. 28.

14 S. Wykrętowicz, Samorząd jako wyraz demokracji obywatelskiej, w: Samorząd 
w Polsce – istota, formy, zadania, red. S. Wykrętowicz, Poznań 2004, s. 66–68.

15 Tak H. Izdebski, Polski model samorządu terytorialnego a wyzwania XXI wieku, 
w: Samorząd terytorialny – ale jaki?, red. A. Lutrzykowski, Toruń 2009, s. 27–30. 
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Powyższe konstatacje wydają się zbyt daleko idące. W aktualnej pol-
skiej ustawie zasadniczej, w nawiązaniu do polskich tradycji ustrojo-
wych, samorząd terytorialny zyskał status koniecznego i niezbędnego 
składnika struktury demokratycznego państwa prawnego16, opartego 
na wartościach wywodzących się z idei społeczeństwa obywatelskie-
go. Ustrojodawca w Konstytucji RP z 1997 r. poświęcił wiele uwagi 
tej instytucji, by precyzyjnie sformułować podstawy konstytucyjne jej 
bytu prawnego, począwszy od preambuły i rozdziału I zatytułowanego 
Rzeczpospolita, w których wyrażono tożsamość ustrojową naszego pań-
stwa, po odrębny rozdział VII – Samorząd terytorialny. Z regulacji tej 
ostatniej części ustawy zasadniczej wynika kilkanaście zasad organiza-
cyjnych samorządu terytorialnego. Tworzą one swoisty konstytucyjny 
model przedmiotu i zakresu władztwa samorządowego wraz ze stosow-
nymi gwarancjami. Te ostatnie dotyczą, z jednej strony, praworządno-
ści działania organów jednostki samorządu terytorialnego, a z drugiej 
– konstytucyjności działań legislatywy i egzekutywy podejmowanych 
wobec tych jednostek. Analiza przywołanych postanowień Konstytucji 
RP pozwala na wyodrębnienie następujących zasady organizacyjnych 
samorządności terytorialnej:

Po pierwsze, do gestii samorządu terytorialnego należy wykonywanie 
zadań publicznych niezastrzeżonych przez Konstytucję lub ustawy dla 
organów innych władz publicznych (art. 163). 

Po drugie, podstawową jednostką samorządu terytorialnego posiada-
jącą status konstytucyjny, którą winien powołać ustawodawca, jest gmi-
na (art. 164 ust. 1). Na ustawodawcy ciąży zarazem powinność utworze-
nia w drodze ustawy co najmniej dwuszczeblowej struktury samorządu 
terytorialnego.

Po trzecie, istnieje domniemanie kompetencyjne na rzecz gminy 
w zakresie wykonywania wszystkich zadań samorządu terytorialnego 
niezastrzeżonych wyraźnie innym jednostkom samorządu terytorialnego 
(art. 164 ust. 3).

Po czwarte, jednostkom samorządu terytorialnego z mocy prawa 
przysługuje osobowość prawna oraz prawo własności i inne prawa ma-
jątkowe (art. 165 ust. 1), przy czym samodzielność jednostki samorządu 
terytorialnego podlega ochronie sądowej (art. 165 ust. 2).

Po piąte, przewidziano podział zadań publicznych wykonywanych 
przez jednostkę samorządu terytorialnego na zadania własne i zlecone. 
Równocześnie gwarantuje się wyłącznie sądowe rozstrzyganie sporów 

16 A. Chorążewska, Zasada samorządności terytorialnej na gruncie Konstytucji RP 
z 1997 r., w: Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., red. Z. Witkowski, 
A. Bień-Kacała, Toruń 2013, s. 255–273; Eadem, w: Polskie prawo konstytucyjne na tle 
porównawczym, red. R.M. Małajny, Warszawa 2013, s. 683–708.
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kompetencyjnych między organami samorządu terytorialnego i admini-
stracji rządowej (art. 166 ust. 1–3).

Po szóste, jednostki samorządu terytorialnego dysponują udziałem 
w dochodach publicznych stosownie do przypadających im zadań (art. 
167 ust. 1 Konstytucji RP). Jednocześnie sankcjonuje się zasadę ustawo-
wego określenia źródeł dochodów tego samorządu i dokonuje się podziału 
form tych dochodów na dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje 
celowe przysługujące z budżetu państwa (art. 167 ust. 2–3 Konstytucji RP). 
Wprowadzanie zmian w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorzą-
du terytorialnego winno następować ze stosownymi zmianami w podziale 
dochodów publicznych (art. 167 ust. 4 Konstytucji RP).

Po siódme, jednostki samorządu terytorialnego mają prawo do usta-
nawiania wysokości podatków i opłat lokalnych, jednak w granicach 
określonych w ustawach (art. 168 Konstytucji RP).

Po ósme, jednostki samorządu terytorialnego wykonują swe zada-
nia za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych (art. 169 
ust. 1 Konstytucji RP), przy czym: 
a)  wybory do organów stanowiących tych jednostek są powszechne, rów-

ne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym; ustawodawca 
określa jednak zasady i tryb zgłaszania kandydatów, przeprowadzania 
wyborów, warunków ich ważności oraz sposób ustalania ich wyni-
ków (art. 169 ust. 2 Konstytucji RP), jak również odwoływania orga-
nów wykonawczych tych jednostek (art. 169 ust. 3 Konstytucji RP);

b)  ustrój wewnętrzny tych jednostek określają w granicach ustaw ich 
organy stanowiące (art. 169 ust. 4 Konstytucji RP).
Po dziewiąte, w celu zagwarantowania członkom wspólnoty samo-

rządowej prawa do decydowania o sprawach dotyczących tej wspólnoty, 
w tym do odwoływania pochodzących z wyborów bezpośrednich orga-
nów samorządu terytorialnego, usankcjonowano instytucję referendum 
lokalnego. Ustawodawcy przysługuje zaś prawo do określania zasad i try-
bu przeprowadzenia tego referendum lokalnego (art. 170 Konstytucji RP).

Po dziesiąte, Prezes RM i wojewodowie sprawują nadzór nad dzia-
łalnością jednostek samorządu terytorialnego pod względem legalności, 
a w zakresie spraw finansowych czynią to regionalne izby obrachunkowe 
(art. 171 ust. 1–2 Konstytucji RP). Sejm dysponuje prawem do rozwiąza-
nia organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego na wniosek 
Prezesa RM, z uwagi na rażące naruszanie Konstytucji lub ustawy przez 
ten organ (art. 171 ust. 3 Konstytucji RP).

Po jedenaste zaś, jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje 
prawo do zrzeszania się, łącznie z prawem do przystępowania do między-
narodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych oraz współ-
pracy z takimi zrzeszeniami z innych państw. Ustawodawca może jednak 
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określać zasady korzystania z tych praw przez jednostki samorządu tery-
torialnego (art. 172 ust. 1–3 Konstytucji RP).

Niestety, w ślad za taką jakby się mogło wydawać szczegółową re-
glamentacją samorządności terytorialnej, ustrojodawca nie pokusił się 
o sformułowanie expressis verbis jako odrębnej zasady ustroju zasady 
samorządności terytorialnej. Niemniej analiza odnośnych postanowień 
rozdziału I Konstytucji RP prowadzi do wniosku, że koncepcja ustro-
ju samorządu terytorialnego oparta została na idei quasi-suwerenności 
społeczności lokalnej/regionalnej17. Te wspólnoty – w granicach wy-
znaczonych przez Konstytucję i ustawy – z wykorzystaniem instytu-
cji demokracji pośredniej i bezpośredniej uzyskały prawo do współ-
decydowania w przedmiocie sposobu sprawowania władzy suwerennej 
w zakresie imperium przypisanego prawem interesującej nas instytucji. 
W ten sposób wspólnoty te – w granicach przypisanego im władztwa 
– posiadają realny wpływ zarówno na definiowanie, jak i wyznaczanie 
sposobu realizacji wartości składających się na dobro wspólne, jakim 
– z mocy art. 1 Konstytucji RP z 1997 r. – jest Rzeczpospolita Polska. 
Jednakże w naszej ustawie zasadniczej nie znajdziemy legalnej definicji 
ani terminu „samorządność terytorialna”, ani pojęcia „samorząd tery-
torialny”. Podobnie próżno szukać ich na kartach ustrojowych ustaw 
samorządowych. 

Na tle powyższych rozważań dobrym pretekstem do pokuszenia się 
o pewne podsumowanie, a w szczególności podjęcie próby odpowiedzi 
na pytanie, czym jest samorząd terytorialny na gruncie regulacji Kon-
stytucji, stała się 25. rocznica jej obowiązywania, a co za tym idzie 
ugruntowania samorządności terytorialnej jako istotnego efektu demo-
kratycznych przeobrażeń naszego kraju po 1989 r. Podejmując się tego 
zadania, przede wszystkim konieczne stało się zdekodowanie znaczenia 
i treści pojęcia „samorządność terytorialna”, a następnie ustalenie, czy 
posiada ono swą podstawę prawną w polskiej Konstytucji. Prowadzone 
w tej materii w pracy rozważania pozwoliły na przyjęcie konkluzji, że 
polski ustrojodawca na gruncie regulacji art. 15 ust. 1 i art. 16 usank-
cjonował maksymę samorządności terytorialnej jako jeden z elemen-
tów ustroju naszego kraju. Jednocześnie owa wartość – w odwołaniu do 
konsekwencji płynących z art. 9 i art. 91 – posiada w polskim systemie 
prawnym legalną definicję, którą zawarto w art. 3 ust. 1 Europejskiej 
Karty Samorządu Lokalnego, wiążącej również naszego ustrojodawcę. 
W myśl przywołanej normy „samorząd lokalny”, a zatem i „samorząd-
ność terytorialna” oznaczają „prawo i zdolność społeczności lokalnych, 

17 Artykuł 16 ust. 1 przesądza bowiem, że „Ogół mieszkańców jednostek zasadnicze-
go podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową”.
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w granicach określonych prawem, do kierowania i zarządzania zasadni-
czą częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w in-
teresie ich mieszkańców”.

Z kolei poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jaki jest zakres im-
perium władzy publicznej interesującej nas instytucji, wymagały roz-
ważenia dwóch kwestii. Po pierwsze, uplasowania władztwa samorzą-
du na tle zasady podziału władzy państwowej, a po drugie, wskazania 
przesłanek do wyznaczenia katalogu zadań publicznych, które winny 
być przekazane do samozarządu lokalnych wspólnot. Przywoływane 
analizy doprowadziły do konkluzji, że na gruncie polskiej Konstytucji 
(uwzględniając, że Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym – 
art. 3 Konstytucji RP) nie sposób wykazać istnienia podstaw ustrojo-
wych do wyodrębnienia, w rozumieniu art. 10, władzy municypalnej 
jako niezależnego i równorzędnego w stosunku do pozostałych segmen-
tu władzy państwowej.

Niemniej zawarta w preambule do Konstytucji reguła pomocniczoś- 
ci, nakazująca umacnianie uprawnień obywateli i ich wspólnot, we-
spół z dyspozycjami sankcjonującymi reguły decentralizacji władzy pu-
blicznej (art. 15) i samodzielność jednostek samorządu terytorialnego 
w wykonywaniu w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność 
przypisanych im ustawą zadań publicznych, mają dwojakie znaczenie. 
Po pierwsze, dały asumpt do dokonania pionowego podziału władzy 
państwowej i w efekcie wyodrębnienia władzy municypalnej. Podkreślić 
należy, że ustrojodawca przypisał interesującej nas instytucji szczególną 
pozycję ustrojową, zasadniczo odmienną od innych organów aparatu 
państwowego. Mianowicie włączył ją do systemu wykonywania władzy 
państwowej ze statusem podmiotu uprawnionego – w graniach wyzna-
czonych przez prawo – do sprawowania przynależnego mu władztwa na 
zasadach samodzielności, a nie hierarchicznego podporządkowania i za-
leżności służbowej od organów wyższego szczebla. Po drugie, w zakre-
sie wyznaczenia sfery władztwa samorządowego, nakazał bezwzględnie 
przyznać interesującemu nas samorządowi jako zadania własne te zada-
nia publiczne, które służą zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządo-
wej. Ponadto, wbrew stanowiskom prezentowanym w piśmiennictwie 
i orzecznictwie trybunalskim, ustrojodawca nie przesądził w sposób 
jednoznaczny, że mają to być sprawy należące do sfery działania eg-
zekutywy. Na tle konstytucyjnego wymogu powołania samorządowymi 
ustawami ustrojowymi zarówno organów wykonawczych, jak i stano-
wiących oraz znaczenia pojęcia „samozarząd” z art. 3 ust. 1 EKSL jako 
prawa do samodzielnego kierowania i zarządzania sprawami wspólnoty 
wydaje się to niewystarczające. Pełna realizacja tak rozumianego prawa 
do samozarządu wymaga włączenia samorządu lokalnego do wykony-
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wania zadań publicznych ze sfery kompetencyjnej zarówno egzekuty-
wy, jak i legislatywy18. Dodać należy, że gwarantem braku możliwości 
naruszenia działaniami samorządu interesu ogólnopaństwowego (dobra 
wspólnego z art. 1) staje się konieczność działania jego organów, sto-
sownie do zasady legalizmu z art. 7, na podstawie i w granicach wyzna-
czonych przez prawo (Konstytucję i ustawy).

Wykonanie wskazanego zadania, polegającego na określeniu przed-
miotu i zakresu władztwa samorządu terytorialnego, ustrojodawca po-
wierzył ustawodawcy zwykłemu. W ten sposób niewątpliwie nawiązano 
do koncepcji B. Constanta, rozwijając – przejawiającą się w ocenie dzi-
siejszych komentatorów jego doktryny ustroju państwowego – ideę de-
centralizacji zadań państwa (rozdziału zadań, a w efekcie i kompetencji 
z nich wynikających pomiędzy organy władzy centralnej i lokalnej).

Z powyższego wynika, że zakres przedmiotowy analizowanej maksy-
my samorządności terytorialnej nie sprowadza się do „prostej” definicji 
z art. 3 ust. 1 EKSL, lecz jest znacznie szerszy. Właściwe jej rozumienie 
wymaga uzupełnienia jej treści o szereg elementów dodatkowych, wypły-
wających z norm-reguł zawartych w rozdziale VII Konstytucji, a ponadto 
reguł ustrojowych subsydiarności i decentralizacji oraz samodzielności. Te 
ostatnie na gruncie przeprowadzonych analiz stają się istotnym i trwałym 
elementem treści normatywnej interesującej nas maksymy ustrojowej. 
W konsekwencji jej pełna definicja wymaga postaci złożonej i charakteru 
opisowego, a nawet postulatywnego. W efekcie za jej elementy składowe 
uznać należy nie tylko formułę objaśniającą pojęcie „samorządność te-
rytorialna”, ale także powyżej wskazane jej subreguły, odwołujące się do 
własnego aparatu pojęciowego i wymagające wyjaśnienia użytych w nich 
terminów. Szczegółowa analiza reguł „subsydiarność” i „decentralizacja” 
oraz „samodzielność” prowadziła do wniosku, że posługują się one za-
równo kategoriami jednoznacznymi do zdefiniowania, jak i natury de-
skryptywnej czy wręcz postulatywnej. Mianowicie opisują stan pożądany 
przez ustrojodawcę, którego osiągnięcie nie sprowadza się do przyjęcia 
„prostej” normy ustawowej, lecz wymaga wdrożenia procesu stopnio-
wego ewoluowania znaczenia i skali udziału samorządu terytorialnego 
w sprawowaniu władzy publicznej (jej decentralizowania), stosownie do 
stopnia rozwoju i dojrzałości społeczeństwa obywatelskiego.

Reasumując poczynione na kartach opracowania wywody, wskazać 
należy, że samorząd terytorialny oznacza strukturę publicznoprawną, któ-
rej przysługuje przymiot samodzielności w stosunku do innych struktur 

18 Na temat funkcji prawotwórczej samorządu i jej granic zob. P. Mijal, Zasada po-
mocniczości jako wyznacznik roli prawotwórczej samorządu terytorialnego, „Przegląd Prawa 
Konstytucyjnego” 2014, nr 2(18), s. 215–229.
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władzy publicznej, a w szczególności w stosunku do organów administra-
cji rządowej19. Jego istotę stanowi zaś samozarząd sprawami publicznymi 
przez wspólnotę samorządową. Samorząd wykonuje w imieniu własnym 
i na własną odpowiedzialność przyznany mu ustawowo do administro-
wania katalog zadań publicznych20. Istotną jego cechą jest więc odrębność 
pod względem instytucjonalnym, a przede wszystkim funkcjonalnym, od 
państwa21. Odrębność ta posiada nie tylko wymiar administracyjny, lecz 
także polityczny. Warunkuje to wyodrębnienie takich jej cech, a zarazem 
reguł ustrojowych, jak decentralizacja i uspołecznienie władzy państwo-
wej w duchu subsydiarnego charakteru władzy centralnej. Samorząd tery-
torialny jest więc instytucją powołaną do świadomego kształtowania sto-
sunków społecznych i gospodarczych przez określoną wspólnotę lokalną 
czy regionalną. Ustawodawca zobowiązany został przez ustrojodawcę do 
urzeczywistnienia powyższych założeń – w zgodzie z odnośną aksjolo-
gią Konstytucji – przez odpowiednie ukształtowanie statusu ustrojowego 
oraz katalogu zadań i kompetencji w ustawie, które – w duchu decentra-
lizacji rozumianej jako trwały element kultury politycznej naszego kraju 
– powinny być sukcesywnie rozszerzane wraz z rozwojem społeczeństwa 
obywatelskiego. W tym ujęciu konstytucyjny model samorządu terytorial-
nego, wbrew przywoływanym na wstępie stanowiskom prezentowanym 
w piśmiennictwie22, nie może być postrzegany jako hamulec rozwoju sa-
morządności terytorialnej. Ustrojodawca, uwzględniając okoliczność, że 
nie sposób jej postrzegać jako zjawiska o charakterze statycznym, którego 
podstawy ustrojowe można by zamknąć w z góry założonym modelu 
konstytucyjnym o tożsamym charakterze, zastosował otwartą formułę 
samorządności. Zakreślił jej ramy aksjologiczne i organizacyjne, a na-
stępnie zobowiązał ustawodawcę do wdrażania procesu decentralizacji 
władzy publicznej w duchu subsydiarności oraz uznania prawa do samo-
dzielności jednostek samorządu terytorialnego w wykonywaniu powie-
rzonych zadań publicznych jako elementu kultury politycznej naszego 
kraju. Samorządność terytorialna powinna być postrzegana jako katego-
ria prawa publicznego o swoistej treści, statuującej publiczne prawo pod-
miotowe jednostki samorządu terytorialnego i odpowiednio – refleksowo 
człowieka jako członka lokalnej czy regionalnej wspólnoty. W efekcie 
samorząd i samorządność terytorialna z perspektywy Konstytucji RP po-
winny być postrzegane jako zjawiska dynamiczne, na potrzeby których 

19 Por. orzeczenie TK z dnia 27.09.1994 r., W 10/93, OTK 1994, nr 2, poz. 46; 
orzeczenie TK z dnia 23.10.1996 r., K 1/96, OTK 1996, nr 5, poz. 38; wyrok TK z dnia 
13.01.1998 r., U 2/97, OTK 1998, nr 1, poz. 4.

20 Tak wyrok TK z dnia 3.11.1999 r., K 13/99, OTK 1999, nr 7, poz. 155.
21 Tak wyrok TK z dnia 19.04.1999 r., U 3/98, OTK 1999, nr 4, poz. 70.
22 Por. H. Izdebski, Polski model samorządu terytorialnego…, s. 27–30. 
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uprawniony jest symultanicznie reagować zarówno prawodawca, dosto-
sowując ramy ustawowe do zaistniałej nowej sytuacji, jak i oddolnie sam 
samorząd przez zagwarantowane w ustawie zasadniczej (art. 172) prawo 
do zrzeszania się. Dodać należy, że tak rozumiany konstytucyjny model 
samorządu i samorządności terytorialnej pozwolił na dostosowanie ich 
formuły ustawowej do nowych potrzeb w zakresie organizowania się lo-
kalnych i regionalnych wspólnot. Prawodawca mógł efektywnie odnieść 
się do nowych zjawisk, jakimi okazały się m.in. potrzeby regionalizacji 
czy też metropolizacji23, czyli tworzenia wielkich aglomeracji miejskich24.

Na tym tle zasadne staje się pytanie o przewidziany przez ustrojo-
dawcę sposób ochrony konstytucyjnych podstaw samorządności tery-
torialnej. Przeprowadzone w tym względzie analizy doprowadziły do 
wniosku, że ustrojodawca stworzył system ochrony podstaw ustrojowych 
samorządności terytorialnej. Do katalogu jej środków zakwalifikował tak 
instrumenty kontroli i nadzoru, warunkujące praworządność działania 
aparatu administracji samorządowej25, jak i instrumenty ochrony udzie-
lanej przez władzę sądowniczą. W tym ostatnim zakresie samorządowe 
wspólnoty i ich organy mogą korzystać z gwarancji swej samodzielności 
w wykonywaniu zadań publicznych, udzielanej im przez sądy powszech-
ne i administracyjne. Ponadto, mogą domagać się ochrony konstytucyj-
nych podstaw ustrojowych samorządności terytorialnej w trybie wniosku 
o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą aktu prawnego niższej ran-
gi przez Trybunał Konstytucyjny. Skuteczne skorzystanie z tego środka 
prawnego wymaga podjęcia uchwały w tym przedmiocie przez organ sta-
nowiący jednostki samorządu terytorialnego (art. 191 ust. 1 pkt 3 w zw. 

23 Szerzej na ten temat: B. Dolnicki, Założenia ustawy o powiecie metropolitalnym 
Aglomeracji Śląskiej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2013, nr 12, s. 72–88; B. Dolnic-
ki, R. Marchaj, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 
i Socjologiczny” 2017, z. 3, s. 73–89; Eidem, Związek metropolitalny w województwie 
śląskim, „Samorząd Terytorialny” 2017, nr 7/8, s. 5–18.

24 Zob. uchylona w dniu 7.04.2017 r. ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związ-
kach metropolitalnych, Dz.U. 2015, poz. 1890, oraz obowiązujące: ustawa z dnia 9 mar-
ca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim, Dz.U. 2017, poz. 730; 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia w wo-
jewództwie śląskim związku metropolitalnego pod nazwą „Górnośląsko-Zagłębiowska 
Metropolia”, Dz.U. 2017, poz. 1290. 

25 W jej zakresie wykonywana jest również sądowoadministracyjna kontrola aktów 
prawa miejscowego. Szerzej na ten temat zob. m.in.: M. Brzeski, Problemy kontroli są-
dowoadministracyjnej działalności prawotwórczej podmiotów samorządu terytorialnego nie-
będących organami tego samorządu, w: Samorząd terytorialny w Polsce a sądowa kontrola 
administracji, red. B. Dolnicki, J.P. Tarno, Warszawa 2012, s. 36–50; K. Łuczak, Są-
dowoadministracyjna kontrola aktów prawa miejscowego organów jednostek samorządu te-
rytorialnego na podstawie precedensu, w: Samorząd terytorialny w Polsce a sądowa kontrola 
administracji, red. B. Dolnicki, J.P. Tarno…, s. 197–210. 
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z ust. 2 Konstytucji). Niemniej jego zakres przedmiotowy został ogra-
niczony do spraw należących wyłącznie do sfery reglamentacyjnej tego 
organu. W konsekwencji w tej procedurze kwestionować można konsty-
tucyjność przepisów mających godzić w sposób sprawowania – zwłasz-
cza na zasadach samodzielności – spraw leżących w zakresie działania 
wyłącznie organu stanowiącego. Niedopuszczalna jest, w świetle art. 191 
ust. 2 i utrwalonego orzecznictwa trybunalskiego, kontrola konstytucyj-
ności przepisów odnoszących się do władztwa organów wykonawczych 
samorządu terytorialnego. Ponadto, wspólnoty samorządowe i ich organy 
mogą doprowadzić do kontroli właściwej realizacji w ustawie podstaw 
ustrojowych samorządności terytorialnej na innej drodze. Mianowicie, 
wystosowując do Prezydenta RP prośbę o udzielenie stosownych gwaran-
cji i pomocy ze strony jego urzędu. W myśl dyspozycji art. 126 Konstytu-
cji jest on bowiem najwyższym reprezentantem Rzeczpospolitej Polskiej 
oraz gwarantem ciągłości władzy państwowej, zobowiązanym m.in. do 
czuwania nad przestrzeganiem Konstytucji. To ostatnie zadanie realizuje 
w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach26, łącz-
nie z prawem wykorzystania instytucji arbitrażu tak zinstytucjonalizo-
wanego, jak i nieformalnego. Środki tego pierwszego mogą okazać się 
przydatne do ochrony samorządności, gdy w trybie wniosku o kontrolę 
konstytucyjności prawa głowa państwa doprowadzi do zweryfikowania 
zgodności ustawy (zarówno w trybie uprzednim, jak i następczym) z jej 
konstytucyjnym modelem. Dodać należy, że uruchamiając kontrolę kon-
stytucyjności ustawy przez pryzmat jej niesprzeczności z podstawami 
ustrojowymi samorządności, Prezydent RP nie jest limitowany przedmio-
towo. W przeciwieństwie do organu stanowiącego jednostki samorządu 
terytorialnego, zakresem swego wniosku może objąć każdą kwestię odno-
szącą się do przejawu samorządności oraz każdą wartość konstytucyjną 
ją wyznaczającą. 

Niemniej faktycznej trudności w skutecznym udzieleniu ochrony 
konstytucyjnych podstaw samorządności terytorialnej może dostarczyć 
natura i sposób ich reglamentacji. Treść normatywna interesujących nas 
norm cechuje się bowiem deskryptywnym czy wręcz postulatywnym 
charakterem. Trudno, w szczególności na gruncie ustawy zasadniczej, 
zdefiniować decentralizację czy subsydiarność władzy centralnej wobec 

26 A. Chorążewska, Model prezydentury w praktyce politycznej po wejściu w życie 
Konstytucji RP z 1997 r., Warszawa 2008; Eadem, Funkcje ustrojowe prezydenta i ich 
konsekwencje w zracjonalizowanym systemie parlamentarnym, w: Systemy rządów. Dyle-
maty konstytucyjnej regulacji i praktycznej funkcjonalności, red. T. Mołdawa, J. Szyma -
nek, Warszawa 2007; Eadem, Prezydent jako czynnik równowagi. Arbitraż prezydencki, 
„Przegląd Sejmowy” 2005, nr 6; J. Ciapała, Prezydent w systemie ustrojowym Polski 
(1989–1997), Warszawa 1999, s. 155–179.
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samorządu terytorialnego w sposób tak kategoryczny, aby możliwe było 
sformułowanie wzorca kontroli konstytucyjności prawa. W tym przed-
miocie niejednokrotnie może okazać się konieczne sięgnięcie przez gło-
wę państwa do instrumentów arbitrażu prezydenckiego w celu udzielenia 
stosownej gwarancji dla rozwoju samorządności terytorialnej. Wachlarz 
tych środków może zaś oscylować od form zinstytucjonalizowanych (jak 
wniosek o ponowne rozpatrzenie ustawy czy inicjatywa ustawodawcza) 
i nieformalnych, prowadzących na drodze koncyliacji do zbalansowania 
i zharmonizowania kolidujących priorytetów władz centralnej i samorzą-
dowej w interesie dobra wspólnego, jak i potrzeb lokalnych czy regional-
nych wspólnot. Postawić można tezę, że z racji sposobu ukształtowania 
pozycji ustrojowej Prezydenta RP jako organu nieodpowiedzialnego poli-
tycznie, wyłączonego – stosownie do wymogów parlamentarnego modelu 
rządów na podstawie art. 146 Konstytucji RP – z bieżącego prowadzenia 
polityki państwa, istnieje możliwość wypracowania w praktyce politycz-
nej funkcji tego urzędu jako ośrodka ochrony konstytucyjności tak prawa, 
jak i systemu sprawowania władzy w ujęciu szerokim. Możliwość taką 
stwarzają głowie państwa, określone w art. 126 Konstytucji RP, jej funk-
cje i zadania ustrojowe. Jako najwyższy przedstawiciel państwa, stojący 
na straży m.in. przestrzegania Konstytucji i bezpieczeństwa państwa, Pre-
zydent RP jest powołany do poręczania działania machiny państwowej 
w zgodzie z wszystkimi regulacjami ustawy zasadniczej, a zatem zarówno 
tymi, których treść normatywna jest jednoznaczna i nie nastręcza trud-
ności interpretacyjnych, jak i tymi posiadającymi charakter norm-zasad 
opisowych czy postulatywnych. Te ostatnie wyznaczają bowiem jedynie 
pewien kierunek działalności legislacyjnej państwa, bez równoczesnego 
sformułowania kategorycznego wzorca kontroli konstytucyjności przyję-
tych w celu ich realizacji ustaw. Poręczycielem właściwego wykonania tak 
wyznaczonego zadania legislatywy staje się głowa państwa27. W odwo-
łaniu do instytucji arbitrażu prezydenckiego, opartego zarówno na środ-
kach formalnych, jak również na koncyliacji i stworzeniu przestrzeni dla 
komunikacji władzy politycznej (Rady Ministrów) i społeczeństwa, Pre-
zydent RP może przyczynić się w sposób zdecydowany do ugruntowania 
samorządności terytorialnej w naszym kraju. Jednocześnie poprawność 
jego działań w opisywanej materii podlegać będzie stałej ocenie narodu-
-suwerena, który władny jest również egzekwować odpowiedzialność po-
lityczną Prezydenta RP w trybie wyborów powszechnych na jego urząd, 
pod warunkiem, że piastun tego stanowiska chce i może ponownie ubie-
gać się o powołanie. Analiza praktyki ustrojowej polskich prezydentur na 
gruncie obecnie obowiązującej ustawy zasadniczej prowadzi do wniosku, 

27 Por. A. Chorążewska, Model prezydentury w praktyce politycznej…
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że kolejni prezydenci dostrzegali zasadność uznania swej właściwości do 
udzielenia stosownej gwarancji i ochrony dla rozwoju i ugruntowywania 
w naszym kraju samorządności terytorialnej w zgodzie z wartościami 
Konstytucji RP z 1997 r. 

Przytoczone ustalenia pozwalają postawić i uzasadnić tezę, że do za-
sad konstytucyjnych wyznaczających tożsamość polskiego systemu ustro-
jowego należy taka, która odnosi się do samorządu terytorialnego, mimo 
że nie jest zawarta expressis verbis w postanowieniach Konstytucji. Wska-
zana zasada determinować ma ustawowy kształt ustrojowy samorządu 
terytorialnego oraz formułuje bezwzględny wymóg jego utworzenia, 
w zgodzie z zawartymi w ustawie zasadniczej dotyczącymi tej instytucji 
regułami organizacyjnymi.

W tym zakresie warto zwrócić uwagę, że w doktrynie prawa konsty-
tucyjnego podkreśla się, że brak wyrażenia expressis verbis w Konstytucji 
normy prawnej o stosownej treści nie stanowi przeszkody dla włącze-
nia określonej wartości do kręgu zasad ustroju jako elementu aksjolo-
gii państwa28. Nierzadko określenie owej aksjologii w pełnym zakresie 
wymaga bowiem zdefiniowania zarówno na podstawie poszczególnych 
postanowień Konstytucji, jak też koncepcji aksjologicznych i konstrukcji 
doktrynalnych, które wyznaczają tło całej Konstytucji i interpretacji jej 
tekstu, odnośnych zasad ustroju. Co więcej, konstytucje niejednokrot-

28 W piśmiennictwie wskazuje się, że jedną z form konstytucjonalizacji podstawo-
wych zasad konstytucyjnych jest orzecznictwo sądowe, a dokładniej organu władzy są-
downiczej powołanego do kontroli konstytucyjności prawa. Mimo że oficjalna doktryna 
(w Polsce) głosi tezę, że sędziowie mają być tylko „ustami ustawy” i powinni ograniczyć 
się do stosowania przepisów prawa przyjętych w procesie prawotwórczym (tj. że orze-
czenia sądów nie mogą stanowić źródeł prawa), w praktyce orzecznictwo może stanowić 
de facto źródło prawa. Dzieje się tak wtedy, gdy sąd konstytucyjny przyznaje moc wią-
żącą normom prawnym niewyrażonym w sposób jednoznaczny i precyzyjny w tekście 
Konstytucji. W szczególności konieczność taka zachodzi, gdy ustrojodawca posłużył się 
pojęciami nieostrymi lub klauzulami generalnymi. Sąd konstytucyjny wprowadza wów-
czas do systemu prawnego pewne novum normatywne. W ten sposób uzupełnia i rozwija, 
a niekiedy modyfikuje czy doprecyzowuje Konstytucję, niejako uczestnicząc tym samym 
w procesie ustrojodawczym. W efekcie w praktyce konstytucyjnej przejście między za-
sadami wyrażonymi expressis verbis w pisanej Konstytucji a zasadami uznanymi przez 
orzecznictwo sądowe staje się płynne. Poszczególne zasady, na które powołują się organy 
stosujące ustawę zasadniczą, mogą mieć mniej lub bardziej wyraźną podstawę w tekście 
konstytucyjnym czy też mogą być mniej lub bardziej przekonywająco uzasadnione na 
gruncie jej tekstu. W konsekwencji Trybunał Konstytucyjny może kwalifikować uznanie 
istnienia i obowiązywania konkretnej zasady ustroju jako konieczną konsekwencję pew-
nego zespołu norm ustawy zasadniczej lub wręcz nie przedstawiać szerszego uzasadnienia 
tetycznego dla jej uznania i obowiązywania. Tak K. Wojtyczek, Formy konstytucjona-
lizacji zasad konstytucyjnych, w: Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych, red. 
P. Sarnecki, Warszawa 1997, s. 35–36. 
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nie posługują się skrótami myślowymi, pojęciami-kluczami czy wypo-
wiedziami natury postulatywnej bądź deskryptywnej. W tym kontekście 
zwraca się uwagę na zjawisko konwencjonalności zasad ustroju. Są one 
wprawdzie zawarte w Konstytucji, lecz często nie wprost, nie w postaci 
gotowych sformułowań29. Stąd zachodzi konieczność, w pierwszej kolej-
ności, dokonania zabiegu myślowego pozwalającego na wyprowadzenie, 
wyinterpretowanie z postanowień ustawy zasadniczej określonych war-
tości, a następnie, w drugiej kolejności, ich nazwanie przez sformułowa-
nie stosownej do ich treści zasady ustroju30. Wyodrębnione i nazwane 
w ten ostatni sposób zasady konstytucyjne są – na gruncie orzecznictwa 
trybunalskiego – uznawane i kwalifikowane jako wiążąca wytyczna dla 
interpretacji obowiązujących przepisów31. 

Oznaczenie tożsamości konstytucyjnej państwa wymaga zatem zre-
konstruowania katalogu zasad ustroju na podstawie wartości expressis 
verbis wyrażonych w treści postanowień ustawy zasadniczej, jak i takich, 
które są wyinterpretowane z całokształtu jej regulacji. Dodać należy, 
że każdy interpretator Konstytucji posługuje się nie tylko powszechnie 
przyjętymi metodami i kryteriami, ale także własnymi, subiektywnymi 
ocenami, mającymi, w jego przekonaniu, służyć wyprowadzeniu z tekstu 
ustawy zasadniczej najistotniejszych jej elementów, nazwanych zasada-
mi konstytucyjnymi (ustroju). Co więcej, to, co dla jednego jest częścią 
całości – określonej zasady, dla innego interpretatora ustawy zasadniczej 
może stanowić odrębną zasadę. W efekcie w piśmiennictwie występują 
istotne różnice w zapatrywaniach odnoszących się zarówno do katalogu 
zasad naczelnych Konstytucji RP z 1997 r., jak i w zakresie nazewnictwa 
poszczególnych zasad ustroju32.

Uwzględniając powyższe wskazania nauki prawa oraz fakt bezpo-
średniego odniesienia się polskiego ustrojodawcy do instytucji samorzą-
du terytorialnego w tekście ustawy zasadniczej, polska doktryna prawa 
konstytucyjnego jest zgodna, że do kręgu zasad Konstytucji RP z 1997 r. 

29 W piśmiennictwie wskazuje się, że ogólne idee, doktryny czy nawet reguły poli-
tyczne mogą zostać włączone do obowiązującej ustawy zasadniczej (w jej materialnym 
rozumieniu) w drodze rozszerzenia czy podbudowania systemem zasad tekstu pisanej 
Konstytucji o wartości, które nigdzie nie zostały wyraźnie w nim zapisane. Mianowicie 
Trybunał Konstytucyjny może „odnaleźć” określone zasady ustroju w jej tekście, przyj-
mując, że uznanie ich obowiązywania stanowi naturalną i bezpośrednią konsekwencję re-
gulacji prawnych wprost w niej wyrażonych. Tak L. Garlicki, Sądownictwo konstytucyjne 
w Europie Zachodniej, Warszawa 1987, s. 289. 

30 Por. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2015, 
s. 58; R.M. Małajny, w: Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, red. R.M. Ma-
łajny…, s. 119–120; B. Banaszak, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2015, s. 15.

31 Tak np. orzeczenie TK z dnia 25.02.1992 r., K 3/91, OTK 1992, cz. I, s. 33. 
32 B. Banaszak, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2008, s. 19–20.
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należy taka, która odnosi się do samorządności terytorialnej. Niemniej 
w piśmiennictwie nie ma zgody w kwestii sposobu jej wysłowienia. I tak 
Bogusław Banaszak określa ją mianem zasady istnienia samorządu te-
rytorialnego33. W podręczniku do prawa konstytucyjnego pod redakcją 
Mariana Grzybowskiego samorządność terytorialna, kwalifikowana jako 
część większej całości, nazwana została zasadą decentralizacji władzy pu-
blicznej i samorządu terytorialnego34. Podobnie w literaturze z zakresu 
samorządu terytorialnego wskazuje się, że do naczelnych zasad Konstytu-
cji RP należą zasady samorządności i decentralizacji władzy publicznej35. 
Z kolei Paweł Sarnecki do katalogu zasad ustroju naszego kraju kwali-
fikuje taką, która określa Rzeczpospolitą Polską państwem jednolitym. 
Ma ona odwoływać się do wielu wartości i w efekcie na jej treść nor-
matywną, oprócz maksymy unitarności państwa z art. 3, mają składać 
się reguły decentralizacji władzy (art. 15) oraz wprowadzenia samorządu 
terytorialnego (art. 16)36. Podobnie Leszek Garlicki postrzega samorząd-
ność terytorialną jako część większej kategorii ustrojowej. Mianowicie 
z postanowień Konstytucji RP wyodrębnia – niewyrażoną w niej expressis 
verbis – zasadę społeczeństwa obywatelskiego. Następnie, uzasadniając 
postawioną tezę o jej istnieniu, wyjaśnia znaczenie terminu „społeczeń-
stwo obywatelskie”, dodając, że podstawowe treści składające się na jego 
rozumienie zostały wprost wyrażone w wielu sformułowaniach (postano-
wienia) naszej ustawy zasadniczej. Społeczeństwo obywatelskie bowiem 
to „społeczeństwo pluralistyczne, w którym każdy ma możliwość dzia-
łania w wybranych przez siebie organizacjach i strukturach, służących 
realizacji jego podmiotowości jako obywatela, pracownika czy miesz-
kańca”. Upodmiotowienie obywatela jako mieszkańca nie może zaś być 
gwarantowane inaczej, jak przez sformułowanie prawnego wymogu ist-
nienia samorządu terytorialnego wraz z przyznaniem mu uprawnienia do 
wykonywania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność istotnej 
części zadań publicznych (art. 15 i 16)37. Natomiast Ryszard M. Małajny 

33 Ibidem, s. 21; B. Banaszak, Polskie prawo konstytucyjne…, 2015, s. 17.
34 Tak M. Grzybowski, A. Jackiewicz, w: Prawo konstytucyjne, red. M. Grzy-

bowski, Białystok 2009, s. 73 i 81–82. Podobnie: M. Granat, Konstytucyjne zasady 
ustroju, w: Prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 1997, s. 124; A. Bisztyga, 
Samorząd terytorialny w Konstytucji RP, w: Vademecum pracowników administracji publicz-
nej (samorządowej oraz rządowej), Katowice 1998, s. 102.

35 Tak B. Dolnicki, w: Miejsce samorządu terytorialnego w polskich konstytucjach,  
w: Samorząd terytorialny w Polsce i Portugalii. Analiza prawnoporównawcza, red. B. Dol-
nicki, Warszawa 2015, s. 49; Idem, Samorząd terytorialny, Warszawa 2012, s. 33. 

36 Tak P. Czarny, w: Prawo konstytucyjne RP, red. P. Sarnecki, Warszawa 2014, 
s. 78.

37 Tak L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2015, 
s. 72 i 73. To zapatrywanie wyrażone w doktrynie prawa konstytucyjnego zauważa 
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omawianą wartość konstytucyjną nazwał zasadą samorządności teryto-
rialnej38.

Przeprowadzone w niniejszej pracy analizy prowadzą do wniosku, 
że zamiast mówić o zasadzie samorządności terytorialnej, na oznaczenie 
interesującej nas wartości konstytucyjnej poprawniej jest się posługiwać 
terminem zasada ochrony samorządności terytorialnej. W ten sposób 
immamentnym elementem tej kategorii ustroju czynimy nie tylko pra-
wo wspólnot lokalnych czy regionalnych do samorządu terytorialnego, 
lecz również system instytucji i procedur służących udzieleniu temu pra-
wu stosownych gwarancji i niezbędnej ochrony. W konsekwencji zatem 
przyjąć należy, że do kategorii subreguł sformułowanej powyżej zasady, 
oprócz maksymy samorządności terytorialnej składającej się z subreguł: 
samodzielność, pomocniczość i decentralizacja, należeć będzie jako jej 
kolejna subreguła – reguła ochrony konstytucyjnego modelu samorządu 
terytorialnego.

i uznaje J. Ciapała. Niemniej równocześnie proponuje przyjęcie tezy, że łączna interpre-
tacja w art. 16 ust. 2 i art. 163 Konstytucji RP pozwala na wskazanie istnienia konsty-
tucyjnej zasady samorządności terytorialnej, która stanowi część zasady społeczeństwa 
obywatelskiego. Zob. J. Ciapała, Samorząd terytorialny w Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, w: Prawo samorządu terytorialnego, red. Z. Ofiarski, M. Mokrzyc, Szczecin 
1999, s. 17–18. 

38 R.M. Małajny i A. Chorążewska, w: Polskie prawo konstytucyjne na tle porów-
nawczym, red. R.M. Małajny…, s. 145, 691–697.
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Anna Chorążewska

The Principle of Protection of the Local Government
A Constitutional Study 

Summary

The present monograph constitutes a constitutional study of the institution 
of the local government discussed through the prism of the principle of local 
self-government. Such an approach to the titular principle allows to consider 
it not only from the political and legal perspective, but also from a functional 
one, while the discussion oscillates around: the constitutional status of a person 
regarded as an individual as well as their dignity guaranteed by the Constitu-
tion, the constitutional status of a person regarded as an obligatory member of 
the self-government community, the status of the self-government community, 
the status of the national community, the status of the state, as well as the status 
of the underlying structures of the civil society and non-governmental organiza-
tions.

The argument leads to the conclusion that the local government is an in-
stitution deeply entrenched in the structure of the civil society, and, as a result, 
should be guaranteed by the state the right to evolve naturally, in accordance 
with the evolution and maturation of the Polish civil society. As a consequence, 
the constitutional regulations of the local government should not constitute an 
inhibitive factor for the natural processes accompanying the development of the 
civil society.

The present study could find its practical application both in cases of judicial 
control of the constitutionality of legislation with regard to the law on local self-
government, as well as judicial control over exercising and applying the law, the 
didactic process at the university, the day-to-day functioning of social and non-
governmental organizations as well as the bodies of local self-government agen-
cies and councilors. Moreover, it could prove helpful in the processes of reform 
of the public administration and the creation of institutions for the study of the 
effectiveness of the creation and operation of public administration systems. 
Keywords: local government, the principle of the political system, local self-
government, the civil society, the separation of powers, the powers of the local 
government 



Anna Chorążewska

Das Prinzip des Schutzes von der territorialen Selbstbestimmung
Eine konstitutionelle Studie

Zusammenfassung

In vorliegender Monografie wird die konstitutionelle Institution der terri-
torialen Selbstverwaltung in Bezug auf das Prinzip der territorialen Autarkie in 
Form einer konstitutionellen Studie untersucht. Solch eine Auffassung hat nicht 
nur einen staatsrechtlichen, sondern auch einen funktionalen Charakter. Die Be-
trachtungen der Verfasserin betreffen den konstitutionellen Status des Menschen 
als eines Individuums, dessen verfassungsmäßige Würde, den konstitutionellen 
Status des Menschen als eines obligatorischen Mitglieds der Selbstverwaltungs-
gemeinschaft, den Status der Selbstverwaltungsgemeinschaft, den Status der 
Nationalitätsgemeinschaft, den Staatsstatus als auch den Status der organisato-
rischen Strukturen von der bürgerlichen Gesellschaft und von Nichtregierungs-
organisationen. 

Die Ausführung lässt die Schlussfolgerung ziehen, dass territoriale Selbst-
verwaltung in der Struktur der bürgerlichen Gesellschaft gefestigt ist und sollte 
deshalb eine verfassungsrechtlich garantierte Möglichkeit haben, sich dem ak-
tuellen Entwicklungsstadium der polnischen bürgerlichen Gesellschaft gemäß 
natürlich zu entwickeln. Die verfassungsrechtliche Regelung der titelgebenden 
Institution sollte laut dem Verfassungsgeber kein hemmender Faktor für die in-
nerhalb der bürgerlichen Gesellschaft verlaufenden Prozesse sein. 

Die Monografie kann die Anwendung finden: bei gerichtlicher Überprüfung 
der gesetzgebenden Tätigkeit im Bereich des Selbstverwaltungsrechtes, bei ge-
richtlicher Überprüfung der Rechtsausführung und Rechtsanwendung, in der 
Hochschuldidaktik und bei Seminarsitzungen, in täglicher Tätigkeit der gesell-
schaftlichen Organisationen/Nichtregierungsorganisationen, der Selbstverwal-
tungsorgane und der Ratsmitglieder. Sie kann auch bei der Reform der öffentli-
chen Verwaltung und bei der Gründung von den, die Effizienz der Strukturen der 
öffentlichen Verwaltung zu prüfenden Institutionen hilfreich sein. 
Schlüsselwörter: territoriale Selbstverwaltung, Verfassungsprinzip, territoriale 
Autarkie, bürgerliche Gesellschaft, Gewaltenteilung, die Macht der territorialen 
Selbstverwaltung 






