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Prawne problemy samorządu terytorialnego  
z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania  

– ujęcie aksjologiczne

Samorząd terytorialny, przy całym pragmatyzmie swojego działania i zaj-
mowaniu się na co dzień konkretnymi sprawami mieszkańców, posiada głębo-
ki sens i wymiar ustrojowy. Opiera się także na spójnym systemie wartości. Jest 
interesujące, że przy powszechnej akceptacji samorządu terytorialnego w Polsce 
tak rzadko następuje odwołanie się do owych podstawowych wartości, jakimi są 
wolność gminy, podmiotowość i godność człowieka – mieszkańca, a także wypro-
wadzane z tych wartości prawo do partycypacji i do korzystania z dobrej admini-
stracji, gminy czy powiatu bądź województwa. Pewna „niewidzialność” podstaw 
aksjologicznych sprawia, że nawet podstawowe komentarze do ustaw przechodzą 
właściwie od razu do kwestii konkretnych, pomijając szersze rozważania aksjolo-
giczne1. Również SamGminU pozbawiona jest preambuły albo innego sformali-
zowania we wstępie podstawowych wartości samorządu. W 1990 r. było to zrozu-
miałe. Pamiętano jeszcze pompatyczne, puste deklaracje partyjne, ale stopniowo 
luka staje się coraz bardziej widoczna. Upodmiotowienie społeczności lokalnej 
zostało od razu ujęte prawnie i powiązane z decentralizacją. Rewolucja pokojo-
wa roku 1989 stroniła od wielkich słów i pompatycznych deklaracji. To siła tej 
ustawy, ale także pewna słabość – ponieważ w warunkach konfliktu interesów, ta-
kiego jak np. obecna lawinowa likwidacja szkół i szpitali publicznych, nie można 
powołać się na naruszanie podstawowych wartości wyrażonych np. w preambu-
le lub w pierwszych artykułach. Obok autonomii ustawy lokalnej kluczowa jest 
wolność gminy, owa „wolność lokalna” oznaczać może dopuszczenie np. zawarcia 
w  statucie gminy także przepisów nieposiadających podstawy ustawowej. Taki 
pogląd przechodzi jednak z największą trudnością; tak dalece posunięta wolność 

1 Zob. Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz (red. B. Dolnicki), Warszawa 2010.
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gminy nie mieści się czasem w głowie. Bogdan Dolnicki poszukuje wyjścia z tego 
dylematu w  taki sposób, aby te zagadnienia statutu, które znajdują podstawę 
prawną w ustawie miały charakter obligatoryjny. Pozostałe natomiast miałyby 
charakter nieobowiązkowy – fakultatywny. Są one, jak podkreśla autor, zawsze 
dopuszczalne, pod warunkiem ich zgodności z  obowiązującym prawem. Od-
nalezienie przez gminę takich wolnych obszarów, przy istniejącej „nadregulacji” 
prawie wszystkiego, może przekraczać jej możliwości lub oznaczać smutne samo-
ograniczanie do kwestii marginalnych. Jest to bowiem danie pełnej wolności pod 
warunkiem zagwarantowania spójności z całym obowiązującym prawem. A to, 
zważywszy na olbrzymią nadprodukcję ustawodawczą, wydaje się niemal zada-
niem ponad siły gminy. Ile razy natomiast gmina takie wolne obszary unormuje 
(np. pomoc rodzinom wielodzietnym czy dofinansowanie szczepień dla określo-
nych kategorii mieszkańców), oznacza to przeważnie długotrwałą batalię sądową, 
zanim ten obszar samodzielności, powodujący „podejrzaną różnorodność” zosta-
nie zaakceptowany. Wszyscy oddychają z ulgą, kiedy lokalna innowacja społeczna 
zmienia się w końcu w zwykłą ustawę.

Należy zastanowić się, jak wartości podstawowe samorządu terytorialne-
go są obecne w aktualnej legislacji, czy są przywoływane przez ustawodawcę 
lub powracają w orzecznictwie, a zwłaszcza: na ile trwale są obecne w dok-
trynie prawa administracyjnego? Prawo winno mieć przecież silną i  jasną 
dla adresata podstawę aksjologiczną, nie powinno emitować wobec adresata 
sprzecznych sygnałów2. Nie chodzi przy tym o to, aby bez przerwy deklarować 
wartości będące podstawą danej regulacji, ale by takie promieniowanie było 
oczywiste3. „Dyżurną” kwestią, przywoływaną stale w kontekście wartości sa-
morządu terytorialnego, jest zasada pomocniczości, choć nie jest to odrębna 
„wartość”, a raczej instrument służący osiąganiu innych wartości4. Doszło tu 
do swoistej internalizacji – nawet osoby tylko powierzchownie zajmujące się 
samorządem terytorialnym mają świadomość, że „pomocniczość” jest jednym 
z fundamentów systemu samorządu terytorialnego, wywodzącym się z katolic-
kiej nauki społecznej. Równocześnie – już przy planach legislacyjnych np. bez-
płatnej pomocy prawnej – brak refleksji, że zgodnie z zasadą pomocniczości 
jest to działalność możliwa i właściwa do realizacji przez samorząd i nie ma 
potrzeby zastępowania jej przez nową strukturę administracji centralnej, iż bę-
dzie to raczej pogwałcenie zasady pomocniczości.
2 Zob. G. Rydlewski, Sposoby rozumienia istoty i  misji administracji publicznej, jej systemu 
wartości i zasad podstawowych, legitymizacji i dominujących funkcji, w: G. Rydlewski, Systemy 
administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 2007.
3 Zob. szerzej: M. Markocka, Społeczny i aksjologiczny wymiar samorządu terytorialnego, w: 
Być człowiekiem stąd. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr hab. Henrykowi Skorow-
skiemu SDB w 65. rocznicę urodzin (red. A. Wysocki), Warszawa 2014.
4 Zob. M. Borski, Zasada pomocniczości jako konstytucyjna zasada funkcjonowania samorządu 
terytorialnego, w: Prawne problemy samorządu terytorialnego (red. B.M. Ćwiertniak), Sosno-
wiec 2013.
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Wartości podstawowe samorządu terytorialnego – wolność, godność czy 
podmiotowość – rzadko były także wyłącznym przedmiotem refleksji doktry-
ny. Istniejące publikacje można podzielić na dwie grupy: po pierwsze były to 
rozważania „okołokonstytucyjne” – a więc z jednej strony te opracowania, któ-
re poprzedzały przyjęcie Konstytucji i proponowały w konkluzji różne wersje 
rozdziału pt. „Samorząd terytorialny”, a z drugiej pogłębione rozważania teo-
retyczne związane z  komentarzami następującymi bezpośrednio po uchwa-
leniu Konstytucji RP5. Kolejnym elementem sprzyjającym szerszej refleksji 
teoretycznej były prace nad Systemem Prawa Administracyjnego6 oraz te ma-
teriały ze Zjazdów Katedr Prawa Administracyjnego7, które koncentrowały się 
wokół problematyki samorządu. Wreszcie dobrą okazją do głębszej refleksji 
stało się właśnie 25-lecie odrodzenia samorządu terytorialnego, także stano-
wiące impuls dla obecnej konferencji i publikacji. Istnieje w doktrynie również 
pogląd, że w toku tych debat nastąpiło nawet późne rozstrzygnięcie niektórych 
sporów o  istotę samorządu, występujących przez cały okres międzywojenny, 
w tym zwłaszcza ten pomiędzy Tadeuszem Bigo a Jerzym Panejko o legitymację 
demokratyczną samorządu i rolę jego osobowości prawnej8.

Analizę historii reformy samorządowej rozpoczyna się zwykle od ustawy 
z  1990  r. Tymczasem swoistym „kamieniem węgielnym”, a  z  drugiej strony 
swoistym „koncentratem” postulowanych przemian i wartości pozostaje Pro-
tokół Końcowy Grupy Roboczej Okrągłego Stołu, który był w istocie raczej 
protokołem rozbieżności i  jako jedyny z protokołów tzw.  „podstolików” nie 
zakończył się dojściem do porozumienia, a jedynie doprecyzowaniem stano-
wisk obu stron: rządowej i „solidarnościowo-opozycyjnej”. Przykładowo, przy 
określeniu charakteru organów samorządu terytorialnego i  układu ich pod-
porządkowania w  systemie państwowym –  jak wskazuje protokół –  istnieje 
zasadnicza rozbieżność. Strona rządowa stała na stanowisku, że: „rady narodo-
we jako organy uchwałodawcze samorządu terytorialnego wykonują również 
przewidziane prawem funkcje władzy państwowej”, a  ponadto „organy wy-
konawcze i zarządzające samorządu terytorialnego pozostają również tereno-
wymi organami administracji państwowej, przynajmniej w okresie przejścio-
wym”. Strona „solidarnościowo-opozycyjna” kontrargumentowała, podnosząc 
fundamentalną zasadę, że „zachowanie funkcji organów władzy państwowej 

5 Konstytucje RP oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r. (red. J. Boć), Wrocław 1998.
6 Zob. System Prawa Administracyjnego (red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel), t.  2, 
Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, Warszawa 2012.
7 Zob. materiały dot. samorządu terytorialnego ze zjazdów katedr: Kierunki i  perspektywy 
rozwoju prawa administracyjnego (Wisła, 8–10.10.1998  r.); Prawo do dobrej administracji 
(Dębe k. W-wy, 23–25.9.2002 r.); Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego 
(Szklarska Poręba, 21–24.9.2008 r.); Kryzys prawa administracyjnego w administracji publicz-
nej (Białystok, 23–26.9.2012 r.).
8 E. Nowacka, Spór o pojęcie samorządu terytorialnego w doktrynie prawnej okresu między-
wojennego, ST 1992, Nr 4.
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pozostaje w sprzeczności z ideą samorządu terytorialnego”, dalej uzasadniając: 
„Samorząd terytorialny, jako odrębny podmiot władzy publicznej, powinien 
samodzielnie wykonywać zarówno przewidziane prawem funkcje władcze, jak 
i prowadzić działalność gospodarczą. Natomiast zadania administracji rządo-
wej, mogą i winny być zlecane organom wykonawczym samorządu terytorial-
nego i wykonywane pod nadzorem czynnika rządowego”9.

Dzisiejsze spojrzenie na protokół grupy roboczej, w którym mieściło się 
również ustalenie w toku obrad – politycznych przecież – definicji samorzą-
du terytorialnego10, pokazuje cały paradoks ówczesnej sytuacji. O  ile dalsze 
ustalenia, a więc np. wprowadzenie własności komunalnej, samodzielności go-
spodarczej i finansowej – mieściły się w logice obrad prowadzonych z rządem 
przez przedstawicieli społeczeństwa, o  tyle ustalanie na tej drodze definicji 
naukowych jest rzadkością. Zgodę strony rządowej osiągnięto nawet co do 
demokratycznej ordynacji wyborczej do rad i  ich „pluralistycznego” składu. 
Zgodzono się już wtedy z wyeliminowaniem z nadzoru kryterium celowości 
i ograniczenia go wyłącznie do zasady legalności. Był to jeden z podstawo-
wych postulatów strony solidarnościowej, ale trzeba było następnych 7 lat, 
aby ograniczenie kryteriów nadzoru co do kryterium legalności znalazło się 
w Konstytucji. Zgodzono się na – co było wówczas rewolucją – zaskarżanie 
przez samorząd terytorialny „decyzji władz państwowych” do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego i  sądów powszechnych. Widzimy w  tym swoisty 
paradoks: poprzez dychotomię samorząd terytorialny –  władza państwowa 
wyrażano poczucie odrębności. Rozbieżności dotyczyły natomiast kwestii 
najważniejszych –  samej reformy ustrojowej, a  więc utworzenia samorządu 
sprawującego władzę publiczną i prowadzącego działalność gospodarczą. Nie 
było zgody na zniesienie systemu politycznej nomenklatury, a częścią rewolucji 
(na którą ówczesna strona rządowa nie chciała się zgodzić) było powoływa-
nie na stanowiska funkcjonariuszy komunalnych wyłącznie decyzją organów 
samorządowych. Strona rządowa chciała utrzymać system rad narodowych 
i  stworzyć swoistą „hybrydę” samorządu i  starego systemu. Rady narodowe 
miałyby powołać zarządy miejskie i  gminne, działające „w  integracji funk-
cjonalnej z urzędami terenowymi”. Wyobrażano sobie, że w jednym urzędzie 
pracowaliby urzędnicy o statusie komunalnym i statusie pracownika rad naro-
dowych. Z dzisiejszej perspektywy najbardziej paradoksalne jest to, że strona 
solidarnościowo-opozycyjna stwierdziła –  jako element rozbieżności –  brak 
przesłanek, by województwa miały własne mienie i osobowość prawną, opo-
wiadając się za związkami celowymi o charakterze międzykomunalnym; żąda-
no jednak ujednolicenia podziałów administracji specjalnej. Brak tej jednoli-
tości stanowił rzeczywiście plagę ówczesnej administracji. Była jednak zgoda 
 9 Zob. Protokół końcowy grupy roboczej „okrągłego stołu”, w: Wartości podstawowe samo-
rządu terytorialnego i demokracji lokalnej (red. P. Swianiewicz), Warszawa 1997, s. 174–180.
10 Ibidem, s. 175.
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na to, aby urzędy wojewódzkie i rejonowe (już określane jako powiatowe), były 
najniższym szczeblem administracji rządowej. Sejmiki wojewódzkie, choć nie 
używano jeszcze wtedy tej nazwy, miały się uformować przez delegowanych 
przedstawicieli szczebla podstawowego. „Nielogicznie” to strona rządowa pro-
ponowała utworzenie mienia komunalnego na szczeblu wojewódzkim oraz 
bezpośrednich wyborów do wojewódzkiej rady narodowej, odmawiając jed-
nak zmian „w dotychczasowym statucie województw i ich aparatu państwo-
wego”11. Ważne zdanie z tej części brzmi: „Pomimo powyższych rozbieżności 
obie strony uznały, że sposób zarządu dużymi aglomeracjami miejskimi wy-
maga rozwiązań indywidualnych”12. Tych rozwiązań indywidualnych – ustawy 
o aglomeracjach – nie możemy się doczekać nawet po 25 latach. Brak jednak 
chyba świadomości, że było to już ustalenie „Okrągłego Stołu” i to jedno z nie-
wielu zgodnych w tym zespole. Strona solidarnościowo-opozycyjna z kolei od 
początku kładła silny nacisk na gwarancje finansowe dla samorządu teryto-
rialnego; poświęcono temu odrębną część tekstu. Co do mienia komunalnego, 
znajdujemy w protokole utrwalone przekonanie strony solidarnościowo-opo-
zycyjnej do wyodrębnienia władzy lokalnej z  hierarchicznego systemu wła-
dzy państwowej, a  więc przełamania ustrojowej zasady jednolitego systemu 
tejże władzy. Tak zasadnicze stwierdzenie znajdujemy jednak nie w  samym 
protokole, podpisanym ze strony solidarnościowo-opozycyjnej przez Jerzego 
Regulskiego, a ze strony koalicyjno-rządowej przez Wojciecha Sokolewicza, ale 
w jednym z dwóch załączników do protokołu.

Jakie wartości kryją się za wprowadzeniem osobowości prawnej samo-
rządu i związanego z tym mienia komunalnego? To przede wszystkim prze-
konanie o podmiotowości wspólnoty lokalnej mającej realne przesłanki ist-
nienia, nawet gdy – jak w przypadku aglomeracji miejskiej lub województwa 
– łączność między mieszkańcami ma raczej charakter symboliczny. Zwłaszcza 
uczynienie gminy osobą prawną i strzeżenie tej podmiotowości słusznie po-
wiązanej z realnym majątkiem, a nie tylko z władztwem typowym dla organów 
państwa, umocniło poczucie wspólnoty. Największą trudność na płaszczyźnie 
aksjologicznej, zwłaszcza w  sytuacji powrotu do zasady trójpodziału władz, 
było mentalne „przeniesienie” całej struktury samorządu do władzy wykonaw-
czej, a nie ustawodawczej. Rady narodowe dawały wcześniej co prawda tylko 
pozór władzy, powierzonej realnie monopartii, co –  jak chętnie podkreślała 
jednak oficjalna propaganda – miało być właśnie władzą, a nie tylko admi-
nistracją. Ukazanie zdecentralizowanej administracji, wyposażonej w  organ 
uchwałodawczy, własną legitymację demokratyczną, osobowość prawną i ma-
jątek –  jako czegoś więcej niż iluzoryczna władza rad narodowych –  długo 
sprawiało trudności jako zbyt abstrakcyjne.

11 Ibidem.
12 Ibidem.



Część I. Aksjologia i zasady w samorządzie terytorialnym

8 Irena Lipowicz 

W protokole końcowym znajdujemy także zapowiedzi, które właściwie 
nigdy nie zostały zrealizowane i  pozostają po 25 latach swoistym „depozy-
tem przeszłości”. Przewidywano utworzenie np.  „jednostek badawczo-roz-
wojowych” (jak należy rozumieć –  instytutów finansowanych z  centralnych 
funduszów), poświęconych bieżącemu rozwiązywaniu problemów jednostek 
samorządu terytorialnego. Oczywiście istnieją dzisiaj fundacje i  instytuty na 
uczelniach, nie powstał jednak ani Krajowy Instytut Badawczy, ani, co wy-
nikało w moim przekonaniu z punktu 6b, nie powstała także Krajowa Szko-
ła Samorządu Terytorialnego – odrębna lub będąca częścią Krajowej Szko-
ły Administracji Publicznej. Niewątpliwym deficytem pozostaje brak silnej, 
wspólnej reprezentacji samorządu terytorialnego, rozbitej obecnie na związki 
gmin, miast, powiatów i województw. Brak demokratycznie legitymizowanej, 
wspólnej reprezentacji samorządu, a nie tylko części roboczej komisji wspól-
nej rządu i  samorządu, jest dotkliwym deficytem demokratycznym i osłabia 
wspólne wystąpienia samorządu.

Sądzę, że wyobrażenie o istocie samorządu i o możliwości podwójnej le-
gitymacji demokratycznej dwóch systemów organów władzy rządowej i samo-
rządowej w jednym państwie było w latach 90. jeszcze dość słabe; kontrower-
sja skupiła się raczej właśnie wokół pojęcia decentralizacji – do tego stopnia, 
że przeciwników samorządu utożsamiano „z myśleniem centralistycznym”13. 
Sięgając najgłębiej, powrót do samorządu terytorialnego był fundamentalnym 
odrzuceniem PRL-owskiej koncepcji jednolitej władzy państwowej, narzuco-
nej bezpośrednio przez ideologów z ZSRR we wszystkich podporządkowa-
nych krajach po II wojnie światowej. Powszechnie głoszono istnienie prostego 
przeciwstawienia tej ideologii monteskiuszowskiemu trójpodziałowi władzy14. 
Jest w tym swoisty paradoks historyczny, ponieważ monteskiuszowski podział 
odnosił się do władzy centralnej, a jego rygorystyczne wprowadzenie, np. we 
Francji republikańskiej, w  niczym nie przeciwstawiało się scentralizowaniu 
państwa. Oprócz zasady pomocniczości wymienia się zwykle jednym tchem 
zasadę decentralizacji, dobrze opracowaną w  nauce prawa administracyjne-
go15. Jak wskazują Krzysztof Bondyra, Marek S. Szczepański i Paweł Śliwa, „Sam 
proces decentralizacji, zapoczątkowany w  Polsce wprowadzeniem instytucji 
samorządu terytorialnego do gmin, może być traktowany zarówno jako ele-
ment i pochodna procesu transformacji ustrojowej, jak i przejaw ogólniejszej 
tendencji do zmian w układzie relacji pomiędzy instytucjami władzy publicz-

13 Zob. J. Stępień, Problem decentralizacji, w: Wartości podstawowe samorządu, s. 205.
14 Zob. Monteskiusz, O duchu praw (tłum. T. Boy-Żeleński), Warszawa 1997.
15 Por. A. Piekara, Decentralizacja administracji i  samorządność społeczności lokalnych a  lo-
kalna jakość życia, w: Funkcje samorządu terytorialnego a lokalna jakość życia (red. A. Piekara), 
Warszawa 1995; E. Nowacka, Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji 
publicznej, Warszawa 2010.
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nej i administracji, czy ogólniej – zmiany pozycji współczesnego państwa”16. 
Jednakże, mimo że decentralizacja przyjęta jako dominująca zasada rozłożenia 
kompetencji organów państwowych ma swoją podstawę aksjologiczną zawartą 
w przekonaniu o prawie decydowania przez wspólnoty lokalne o swoich spra-
wach, a  ingerencja państwa zgodnie z zasadą pomocniczości powinna ogra-
niczać się do kwestii, które przekraczają siły jednostek i mniejszych wspól-
not, to jest możliwe ograniczone zastosowanie decentralizacji po prostu jako 
technicznej zasady rządzenia, o większej efektywności w dłuższym wymiarze 
czasowym i lepiej wyzwalającej innowacyjność niż centralizacja czy nawet de-
koncentracja. Decentralizacja może więc być zastosowana z przyczyn i prze-
konań technokratycznych. Jednakże wprowadzenie decentralizacji na szerszą 
skalę samoistnie wzmacnia podmiotowość wspólnot i nawet jeśli zamiar usta-
wodawcy był czysto technokratyczny, to dłuższy okres decentralizacji wywo-
łuje efekt, który Jerzy Stępień nazywa „uwolnioną energią”17, a który dokonu-
je stopniowej erozji skostniałego systemu. Było to już znane w  klasycznym 
okresie samorządu, np. w znanej ekspertyzie niemieckiej dla cara rosyjskiego, 
wskazującej nieuchronną erozję samodzierżawia jako skutek wprowadzenia 
decentralizacji. Samorząd jako „miraż” doktryny lub systemu ustrojowego 
–  jak wskazuje się w historii doktryn polityczno-prawnych – może odegrać 
dużo większą, pozytywną rolę niż ich rzeczywisty obraz. Tak stało się przecież 
z samorządem szwajcarskim czy angielskim18. Te bardzo niedoskonałe, nawet 
pełne błędów wyobrażenia o nich (jak wskazują historycy), stały się podstawą 
do stworzenia samorządów we Francji i w Niemczech. Niezależnie od tego, 
jak bardzo dzisiejsi badacze precyzyjnie wykażą, że np. Lorenz von Stein miał 
zupełnie wyidealizowane wyobrażenie nt. angielskiego samorządu, to skutki 
tego „szczęśliwego błędu” dla rozwoju praktyki oraz teorii samorządu teryto-
rialnego w Niemczech okazały się pozytywne. Również Jean-Jacques Rousseau, 
tworząc swoją ideę samorządu19, inspirował się raczej idealistycznymi wyobra-
żeniami niż twardą rzeczywistością Szwajcarii i  jej kantonów. Jednak także 
tutaj „miraż” uskrzydlił tylko wyobraźnię autora.

Można postawić tezę, że coś podobnego stało się w Polsce lat 90. Skutki 
jednolitego systemu władzy państwowej, a w dodatku władzy pozornie tylko 
sprawowanej przez wojewodę czy rady narodowe, a naprawdę przez mono-
partię, były tak negatywne, że rozdzielenie władz wydawało się panaceum na 
wszelkie problemy. Próbowano więc (czasem dość idealistycznie) traktować 
nową radę gminy jako organ niemal tożsamy z  organem ustawodawczym, 
a  mechanizmy kontroli i  wzajemnego hamowania się władz między parla-

16 Państwo, samorząd i społeczności lokalne. Piotr Buczkowski in memoriam (red. K. Bondyra, 
M.S. Szczepański, P. Śliwa), Poznań 2005, s. 7.
17 Zob. J. Stępień, Problem decentralizacji, s. 209 i n.
18 Zob. G. Rydlewski, Sposoby rozumienia, s. 15 i n.
19 Zob. J.J. Rousseau, Umowa społeczna (tłum. A. Peretiatkowicz), Warszawa 2007.
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mentem, rządem i prezydentem a sądami – przenosić bezpośrednio na poziom 
samorządu. Mimo wszelkich niespójności odegrało to w moim przekonaniu 
pozytywną rolę. Zakorzeniło się bowiem przekonanie, że władzą trzeba się 
dzielić, że każda władza wymaga kontroli i  że układ kompetencji powinien 
zapewniać ciągłość i zupełność takiej kontroli, a żywioł społeczny powinien 
funkcjonować w ramach państwa z możliwością zagwarantowanej samodziel-
ności, działania we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Szacunek 
społeczny i pierwsze sukcesy samorządu terytorialnego, a także silne akcen-
towanie roli osobowości prawnej samorządu i  konieczności wyodrębnienia 
mienia komunalnego doprowadziły wręcz do kiełkowania przekonania, że 
samorząd terytorialny jest IV władzą w państwie – koncepcji, z którą jeszcze 
długo walczyli pierwsi reformatorzy. Całkowicie zapomniane zostało jednak 
to, że tak silny impuls reformy nie był wcale pewny, a realne były plany prze-
prowadzenia w grudniu 1989 r. demokratycznych już co prawda, ale wyborów 
do dotychczasowych gminnych i wojewódzkich rad narodowych20.

Interesujące jest porównanie wartości samorządu terytorialnego przytacza-
nych w literaturze polskiej oraz w podstawowych źródłach Europy Zachodniej. 
Wspólne jest akcentowanie wolności i demokracji oraz dobra wspólnego jako 
wartości podstawowych. Charakterystyczne dla polskiego ujęcia jest natomiast 
podkreślenie godności i podmiotowości mieszkańców, które leżą u podstaw idei 
samorządu. Akcentowany jest także ład, sprawność i porządek społeczny, a nawet 
– co trochę kuriozalne – zamożność, jak również przedsiębiorczość i rywalizacja 
w drodze do sukcesu21. Deklarowane najczęściej wartości są zwykle w Polsce 
odbiciem tego, czego w poprzednim systemie nie było; a w warunkach PRL-u 
brak było nie tylko wolności i demokracji, ale właśnie – boleśnie – sprawności 
i efektywności działania. Stanisław Wójcik22 przytacza jako wartości wolność, de-
mokrację i godność, jak również sprawiedliwość, reprezentatywność i efektyw-
ność. W szeregu opracowań mamy do czynienia z przemieszaniem pojęciowym; 
jako wartości samorządu deklaruje się np. decentralizację, pomocniczość i wiele 
innych wartości. Spójrzmy jednak, jakie wartości przypisuje się samorządowi 
lokalnemu w podstawowej literaturze Zachodniej Europy. Jest to zwykle triada: 
wolność, partycypacja i efektywność. Samorząd jest uważany za instytucjonal-
ny wyraz wolności, zapobiegający koncentracji władzy, zgodnie z klasyczną tezą 
Alexisa de Tocqueville’a, że „w gminie tkwi siła wolnych społeczeństw”23. John Ste-
wart i Royston Greenwood wyróżniają z kolei pięć cech samorządu, które mają 
urzeczywistniać owe wartości wolności, partycypacji i efektywności. Są to: szer-

20 Zob. J. Stępień, Problem decentralizacji, s. 207.
21 Zob. A. Piekara, Wartości, istota, uwarunkowania i funkcje społeczne samorządu terytorial-
nego a rozwój lokalny, w: Samorząd terytorialny i rozwój lokalny (red. A. Piekara, Z. Niewia-
domski), Warszawa 1992, s. 23.
22 Zob. S. Wójcik, Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku, Lublin 1999, s. 345.
23 A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce (tłum. B. Janicka, M. Król), Warszawa 2005, s. 57.
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szy dostęp do władzy, możliwość czerpania wiedzy z  różnorodnych doświad-
czeń, rozszerzenie możliwości wyboru politycznego, koncentracja na sprawach 
społeczności lokalnej oraz rozszerzanie zaangażowania obywateli w  sprawy 
publiczne24. Ten ostatni instrument sprzyja umocnieniu zaufania obywateli do 
organów państwa – a brak owego zaufania to jedna z fundamentalnych polskich 
słabości systemów zarządzania.

Interesująca jest kwestia partycypacji w innych krajach Unii Europejskiej. 
Jest to jedna z głównych wartości samorządu lokalnego, w związku z tym od-
powiednią wagę przypisuje się także instrumentom realizacji tej wartości: roz-
wojowi konsultacji, instytucji referendum, budżetom obywatelskim. W Polsce 
mamy ostatnio do czynienia z  prawdziwą karierą budżetów obywatelskich 
przy nikłym zainteresowaniu konsultacjami odczuwanymi często jako „puste” 
lub niewiążące. Zdarza się zasadnicze kwestionowanie wartości partycypa-
cji: w przypadku referendum budzi ono zainteresowanie głównie jako forma 
odwołania organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego przed 
upływem kadencji. Brak jednak powszechnego przekonania autorów, że par-
tycypacja obywateli jest jedną z  podstawowych wartości samorządu, raczej 
podkreśla się podwójną legitymację demokratyczną samorządu terytorialnego, 
a więc zasadę reprezentacji.

W  polskiej literaturze brak owego przejrzystego stopniowania, odróż-
nienia wartości i mechanizmów służących ich realizacji – takich jak np. de-
centralizacja. Na pewno charakterystycznym wkładem polskiej doktryny jest 
natomiast silne akcentowanie godności i podmiotowości człowieka jako war-
tości samorządu terytorialnego w  ścisłym związku z  zasadą pomocniczości. 
Zasadą wywodzoną z katolickiej nauki społecznej, mówiącą, że „złem społecz-
nym i zakłóceniem ustroju” jest „wydzieranie” (to silne emocjonalnie określone 
pojęcie) kompetencji wspólnotom mniejszym na rzecz wspólnot większych. 
Ewidentny wpływ katolickiej nauki społecznej25 bywa bardzo często przyta-
czany, aczkolwiek, jak się wydaje, niedoceniany jest wkład Jana Pawła II w roz-
winięcie zasady pomocniczości26.

Polska literatura ponadto, także ze względu na historię odrodzenia sa-
morządu terytorialnego – wiążącą się bezpośrednio z ruchem „Solidarności” 
–  właściwie nie kwestionowała tezy, że więcej samorządu to więcej wolno-

24 J. Stewart, R. Greenwood, Cel i  charakter samorządu lokalnego, w: Wartości podstawowe 
samorządu, s. 57–58.
25 Zob. Leon XIII, Encyklika Rerum novarum, w: Dokumenty nauki społecznej Kościoła (red. 
M. Radwan), Rzym–Lublin 1996, cz. 1, s. 70; Pius XI, Encyklika Quadragesimo Anno, w: Do-
kumenty nauki społecznej Kościoła (red. M. Radwan), Rzym–Lublin 1996, cz. 1, s. 127; a także 
Jan Paweł II, Centesimus annus, w: Dokumenty nauki społecznej Kościoła (red. M. Radwan), 
Rzym–Lublin 1996, cz. 1, s. 411.
26 Zob. E.J. Nowacka, Polski samorząd terytorialny, Warszawa 2006; a także M. Sadowski, God-
ność człowieka i dobro wspólne w nauczaniu Jana Pawła II, w: M. Sadowski, Godność człowieka 
i dobro wspólne w papieskim nauczaniu społecznym (1878–2005), Wrocław 2010, s. 269 i n.
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ści, a podział władzy sprzyja zagwarantowaniu na szczeblu lokalnym większej 
wolności decyzji. Pod tym względem jest to tożsame z przekonaniem występu-
jącym już w literaturze brytyjskiej lat 60., że swoista „wstrzemięźliwość ustro-
jowa” lepiej chroni jednostki i grupy obywateli przed skutkami koncentracji 
władzy politycznej i ekonomicznej27. Jednakże, w przeciwieństwie do literatury 
brytyjskiej i niemieckiej, brakowało pogłębienia koncepcji owej „wstrzemięź-
liwości ustrojowej”, polegającej na świadomym pozostawieniu przez ustawo-
dawcę znaczących obszarów wolności na szczeblu lokalnym. Takim „obszarem 
wolności”, wolną przestrzenią, miało być przecież prawo miejscowe. Można 
obrazowo stwierdzić, że ten wolny obszar jest sukcesywnie, a nawet agresyw-
nie, zabudowywany przez istniejące i nowe ustawodawstwo. Gdybyśmy chcieli 
przełożyć pojęcie wolności lokalnej na związaną z nim kategorię władztwa nad 
przestrzenią, ludźmi i majątkiem, to wolność wspólnot lokalnych we wszyst-
kich tych trzech obszarach jest stopniowo, ale nieustępliwie, ograniczana. Cza-
sami owe „wyrwy” są zasadnicze. W przypadku tak popularnych specjalnych 
stref ekonomicznych mamy przecież do czynienia z  rzeczywistą „abdykacją” 
samorządu z władztwa nad ważnym fragmentem swojego terytorium, łącznie 
ze zrzeczeniem się lub ograniczeniem pobierania podatków i opłat lokalnych 
z tego terenu. Metaforycznie samorząd zrzeka się swoich przyrodzonych praw, 
za przysłowiową „miskę soczewicy”, którą jest – cenna – obietnica miejsc pra-
cy dla mieszkańców, ale władztwo nad finansami (przy nikłej roli podatków 
lokalnych) staje się coraz bardziej iluzoryczne. Ciągle ważny pozostaje udział 
w podatkach, ale wolność rozstrzygania na pewno nie zwiększyła się w tym 
obszarze w ostatnich latach. Najbardziej istotnym ubytkiem w zakresie władz-
twa nad przestrzenią stały się w ostatnich latach obszary poddane tzw. spe-
custawom28, zwłaszcza w  związku z  prowadzonymi inwestycjami drogowy-
mi. Trzeci obszar, władztwo nad ludźmi, jest słabo odczuwalny. Sieć prawa 
krajowego jest tu tak gęsta, że trudno samorządom, poza opłatą klimatyczną, 
odróżnić konsekwencję owego władztwa w praktyce.

Wolność jest w polskim życiu publicznym kojarzona głównie z wolnością 
indywidualną. Wolność wspólnoty w rozstrzyganiu o swoich sprawach jest ściśle 
powiązana z dopuszczeniem różnorodności i  z  szacunkiem dla wartości owej 
różnorodności, będącej ceną i  konsekwencją wolności. Paradoksalnie docho-
dzi wówczas do kolizji z zasadą równości. Można wyrazić pogląd, że istniejące 
orzecznictwo, zarówno Trybunału Konstytucyjnego, jak i sądów powszechnych, 
daje prymat równości przed różnorodnością, a więc i wolnością wspólnot lokal-
nych. Było to wyraźnie widoczne w przypadku pierwszych kroków w zakresie 

27 F.J.C. Amos, Etyka i społeczna odpowiedzialność w samorządzie lokalnym, w: Wartości pod-
stawowe samorządu, s. 43–51.
28 Zob. M. Jaśkowska, Atomizacja procedury administracyjnej a tworzenie specustaw inwesty-
cyjnych, w: Źródła prawa administracyjnego a ochrona wolności i praw obywateli (red. T. Gó-
rzyńska, M. Błachucki), Warszawa 2014.
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tzw. Karty Dużych Rodzin. Sądy administracyjne miały ogromny kłopot z ak-
ceptacją wolności decyzji gmin w tej sprawie. Ostatecznie mozaika spontanicz-
nych lokalnych legislacji, kłopoty z ich stosowaniem, a nawet zwalczanie takiej 
różnorodności przez sądownictwo administracyjne, zakończyło się stworzeniem 
ogólnokrajowej podstawy ustrojowej dotyczącej Karty Dużych Rodzin29. Z dru-
giej strony lokalne regulacje cierpią często z  powodu lekceważenia podstaw 
prawnych ingerencji w prawa i obowiązki obywateli.

Kolejnym elementem wolności w  działaniu samorządu terytorialnego 
jest zdolność władz lokalnych do rzeczywistego wyboru między różnymi war-
tościami i podejmowania decyzji w wyniku przeprowadzenia nieskrępowanej, 
wolnej debaty na forum rady. Ten dyskurs publiczny i „ucieranie się” racji jest 
konsekwencją i rdzeniem wolności lokalnej. Pozwala na wyłonienie się innowa-
cji społecznych, zapewnia żywotność samorządu i sprzyja zachowaniu poczu-
cia wolności przez wspólnotę lokalną. Owa wolność procesu decyzyjnego może 
być zagrożona na dwa sposoby. Po pierwsze, wartość decyzji rady może ulegać, 
jak cała poprzedzająca debata, stopniowej deprecjacji, jeżeli następuje osłabie-
nie pozycji rady jako całości, a ten proces obecnie obserwujemy. W pierwszych 
latach po odrodzeniu samorządu terytorialnego, latach, w których rada miała 
niezwykle silną pozycję (płacąc za to często rozdrobnieniem politycznym, prze-
wlekłością debat, niestabilnością) – prognozy dalszego osłabienia łączyły się ze 
stale powracającym postulatem doktryny, aby pilnie wzmocnić pozycję organu 
wykonawczego: wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Wolna debata i ścieranie 
się różnych racji zagrażało bowiem czasami stabilności podjętych decyzji i efek-
tywności działania organów samorządu. Po roku 2001 zasadniczy trend uległ 
odwróceniu. Pozycja wójtów, burmistrzów, prezydentów stale się umacnia, a rada 
stopniowo traci wpływy. Czasami głównym instrumentem wpływu na organ 
wykonawczy (przecież wciąż wykonawczy!) pozostaje ustalanie wynagrodzenia 
wójta, burmistrza, prezydenta, a nie merytoryczne sterowanie procesem decyzyj-
nym. Pojawiły się nowe niebezpieczeństwa związane bezpośrednio z ogranicze-
niem wolności na szczeblu lokalnym. Klientelizm, nepotyzm, zamykanie się elit 
– wszystko to sprawia, że wolność deklarowana bez przerwy jako immanentna 
wartość i cecha samorządu w praktycznym odczuciu społeczności lokalnej bywa 
zagrożona. Najsilniej odbija się to właśnie na partycypacji oraz na efektywności. 
Efektywność bywa rozumiana wyłącznie jako sprawne administrowanie, w głęb-
szym spojrzeniu na „efektywność alokacji”30: „Efektywność alokacji ogólnie rzecz 
ujmując oznacza, że zasoby pozostające w dyspozycji danej społeczności wyko-
rzystywane są do produkcji tych dóbr i usług, które są najbardziej zbliżone do 
rozkładu preferencji miejscowej ludności”31.
29 Zob. więcej: R. Hauser, Orzecznictwo sądowoadministracyjne w sprawach samorządu tery-
torialnego. Zagadnienia wybrane, ST 2015, Nr 3.
30 Zob. J. Stewart, R. Greenwood, Cel i charakter samorządu lokalnego, s. 57–58.
31 Ibidem, s. 57.
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Kluczem wydaje się właśnie ów rozkład preferencji. Partycypacja razem 
z  pracą rady i  radnych pozwala precyzyjnie ustalić ten rozkład preferencji 
mieszkańców. Zwykle skupiamy się na tym, że niedostatecznie skonsultowane 
decyzje lub te nieobjęte w ogóle partycypacją społeczności lokalnej naruszają 
wolność osobistą lub demokratyczną procedurę. Najmniej jest to kojarzone 
w naszym kraju z efektywnością. Źle rozpoznana, pozbawiona akceptacji spo-
łecznej decyzja samorządu, podjęta wbrew woli mieszkańców, oznacza bowiem 
nie tylko naruszenie woli społeczności i wolności lokalnej, ale oznacza także 
fałszywą alokację ograniczonych zasobów – jest więc nieefektywne. Są oczywi-
ście w Europie autorzy występujący przeciwko nie tylko partycypacji, ale także 
kwestionujący rolę samorządu w zapewnianiu wolności. Akcentuje się wtedy 
rolę egoizmów i partykularyzmów lokalnych, akcentuje się, że w państwie no-
woczesnym „staroświeckie” funkcje strażnika wolności stają się nieaktualne, 
ale tacy autorzy są w zdecydowanej mniejszości32. Częściej zdarzają się po-
glądy podkreślające konflikt pomiędzy samorządem a demokracją. Niektórzy 
autorzy wyrażali więc przekonanie, że logika procesu demokratycznego „musi 
ewolucyjnie doprowadzić do przeciwstawienia samorządu lokalnego, rządowi 
centralnemu”33. Ten swoisty determinizm należy jednak do rzadkości i silniej 
zagraża państwom federalnym.

Dlaczego tak ważne jest powiązanie kwestii alokacji zasobów z proble-
matyką wartości? Podzielam pogląd, że „poprzez mechanizm alokacji zaso-
bów, wyrażane są wartości wyznawane przez społeczeństwo”34. Odnosi się to 
także do samorządu czy do rodziny, z naszych ograniczonych zasobów jeste-
śmy skłonni płacić na rzeczy konieczne do przetrwania, ale też dla nas cenne 
i ważne. Wydaje się, że ciągle jeszcze istnieje przestrzeń na badania budże-
tów lokalnych jako wyraz preferencji wyznawanych wartości. W co inwestuje 
wspólnota swoje wolne środki? Na jakie cele jest skłonna zaciągać kredyty? 
Czy tą dającą się odczytać wartością może być np.  równy dostęp do infra-
struktury, zlikwidowanie zaniedbania jakiejś części gminy, czy też na czoło 
wysuwa się potrzeba godności symbolicznego znaczenia wspólnoty, czasami 
nadmiernych wydatków na promocje i reprezentację, po to, aby wzmocnić po-
czucie własnej wartości. To, czy w danej miejscowości powstają np. centra dla 
niepełnosprawnych, mieszkania komunalne na wynajem, domy dziennego po-
bytu dla chorych psychicznie, odzwierciedla podzielane przez daną wspólnotę 
i  jej władzę wartości35. Obraz ten jest obecnie czasowo zaburzony, poprzez 
„złote cugle” funduszy europejskich. Relatywnie duża dostępność środków po-

32 Ibidem, s. 59–60.
33 Zob. G. Stoker, The Politics of Local Government, 1991.
34 M. Clarke, J. Stewart, Wybory podejmowane przez samorządy lokalne, w: Wartości podsta-
wowe samorządu, s. 63 i n.
35 Zob. więcej: Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Państwo. Gospodarka. Świat (red. 
J. Osiński, J.Z. Popławska), Warszawa 2014.

https://he.palgrave.com/authors/author-detail/Gerry-Stoker/5319
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zabudżetowych, ale także skłonność do walki o uzyskanie tych środków, co do 
których istnieją silne preferencje ze strony władz unijnych, krajowych i woje-
wódzkich, sprawia, że nie otrzymujemy tu pełnej wiedzy, często bowiem apli-
kuje się ośrodki najbardziej dostępne, a nie takie, o które „w wolnym procesie 
decyzyjnym” dana wspólnota najbardziej by zabiegała. Gdyby jednak udało się 
przeprowadzić szerokie, systemowe badania nad alokacją dóbr w odniesieniu 
do preferowanych wartości, pozwoliłoby to głębiej zrozumieć współczesną rolę 
samorządu terytorialnego – obecnie tylko fragmentarycznie bada się tę kwe-
stię, więc i wnioski są z konieczności cząstkowe.

Jedną z  podstawowych cech utożsamianych w  literaturze światowej 
z samorządem terytorialnym jest pojęcie autonomii lokalnej36, które znalazło 
swoje miejsce również w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego. W przy-
padku Polski, gdzie pojęcie autonomii ma ścisłe konstytucyjno-prawne zna-
czenie (np.  przedwojenna autonomia Śląska), mówi się raczej o  samodziel-
ności samorządu37. Samodzielność jako wartość wymagająca ochrony przed 
nadmierną ingerencją administracji rządowej, szczególnie często powraca 
w orzecznictwie. Do tego stopnia, że stało się to przedmiotem monograficz-
nego opracowania dotyczącego samorządu w orzecznictwie Trybunału Kon-
stytucyjnego38. Po 25 latach staje się stopniowo jasne, że to nie „wydzieranie 
przemocą kompetencji”, typowe dla konfliktów klasycznego samorządu za-
chodnioeuropejskiego stało się naszym problemem, a przeciwnie: zarzucanie 
samorządu nowymi zadaniami i kompetencjami bez odpowiednich środków 
finansowych na ich realizację. Presja wobec samorządu wyraża się także bra-
kiem konsultacji z  reprezentacją samorządów ustawowych działań prywaty-
zacyjnych i  reprywatyzacyjnych, np.  zrzucaniem konsekwencji wieloletniej 
bezczynności ustawodawcy w zakresie reprywatyzacji na bezbronne w gruncie 
rzeczy samorządy, ponoszące finansowe konsekwencje. Tak samo dzieje się 
w przypadku zaniechania ustawodawcy dotyczącego zmiany Karty Nauczy-
ciela, koniecznej w związku z załamaniem demograficznym. Brak tej zmiany 
powoduje lawinową likwidację szkół, których utrzymania samorząd nie jest 
w stanie – przy wszystkich ciężarach Karty Nauczyciela – kontynuować. Po-
zornie nie ma tu „wydzierania kompetencji” – samorząd przecież samodzielnie 
odstępuje od prowadzenia szkoły publicznej, pozostawiając to zadanie pod-
miotom prywatnym i uchylając się w ten sposób od konsekwencji postanowień 

36 J. Jagoda, Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 
2011, s. 37.
37 Zob. System Prawa Administracyjnego (red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel), t.  6, 
Podmioty administrujące, Warszawa 2011, s. 122 i n.; a także D. Dąbek, Samodzielność ustro-
jowa samorządu terytorialnego – idea a rzeczywistość, w: Prawne problemy samorządu teryto-
rialnego, t. I (red. B.M. Ćwiertniak), Sosnowiec 2013, s. 65 i n.
38 Zob. J. Oniszczuk, Samorząd terytorialny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, War-
szawa 2002.
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Karty Nauczyciela. Masowość takich desperackich decyzji wskazuje jednak, że 
nie są to akty dobrowolne, ale w istocie wymuszone okolicznościami. Istnie-
jąca ochrona Trybunału Konstytucyjnego nie rozciągnęła się na te przypadki. 
Samorząd poszukiwał jej w sądownictwie, ale otrzymał jedynie pouczenie, że 
powinien intensywnie starać się o uzyskanie środków niezbędnych na reali-
zację kompetencji, i  to jego obowiązkiem jest takie intensywne zabieganie. 
Można więc rozważać, na ile naruszona tu została autonomia lokalna w sensie 
rzeczywistej samodzielności, powierzonych przez Konstytucję i ustawy zadań.

Zagrożenie samodzielności samorządu terytorialnego, służącej swobod-
nemu realizowaniu podmiotowości wspólnoty, mieści się więc w zupełnie in-
nym zakresie niż początkowo prognozowano. Słabość nadzoru wojewodów, 
charakter ich urzędu – często czyniący z nich „zakładników” politycznych wa-
runków lokalnych – sprawia, że to nie nadzoru obawia się dziś najczęściej gmi-
na czy powiat. To także miara pewnego sukcesu sądowej ochrony. Powszechne 
jest bowiem przekonanie, że tylko legalność jest trwałym i rzeczywiście prze-
strzeganym kryterium tego nadzoru39. Respekt budzi raczej kontrola Regio-
nalnych Izb Obrachunkowych i Najwyższej Izby Kontroli.

W gruncie rzeczy Trybunał swoimi działaniami ustanowił dwie bariery 
ochronne dla samorządu. Po pierwsze – żądanie ustawowej rangi dla aktów 
wkraczających w samodzielność samorządu, a po drugie – oprócz rangi usta-
wowej – to, aby charakter tej ingerencji odpowiadał zasadom tzw. przyzwoitej 
legislacji: był więc precyzyjny i zupełny co do regulacji. W wymaganiach ma-
terialnoprawnych ochronę oceniam jako zdecydowanie słabszą, zbyt słabą. In-
gerencja ustawodawcy, po pierwsze nie może być „nadmierna”, po drugie musi 
znajdować swe uzasadnienie w konstytucyjnie uzasadnionych celach i konsty-
tucyjnie uzasadnionych wartościach, ale to tylko od oceny ustawodawcy zależy 
przedłożenie tych celów i wartości nad ochronę samodzielności samorządu. 
Zwłaszcza to ostatnie stwierdzenie poważnie osłabiło pozycję samorządu, 
ułatwiając ustawodawcy stałe i legalne zawężanie faktycznej samodzielności40. 
Należy jednak podkreślić, że Trybunał potrafił uznać, iż brak kroków legi-
slacyjnych dla zrekompensowania uszczerbków w  dochodach gminy w  taki 
sposób, że następuje zachwianie równowagi między dochodami a zadaniami 
gmin jest naruszeniem Konstytucji41. Charakterystyczne, że nawet w tym fun-
damentalnym opracowaniu dotyczącym samorządu terytorialnego w orzecz-
nictwie TK nie znajdujemy treści wstępnej dotyczącej podstawowych wartości 
samorządu42. Brak także debaty co do znaczenia wyrażenia „przedłożenie in-
nych celów i wartości” nad samodzielność, a więc autonomię lokalną.

39 Zob. J. Boć, Autonomia gminna (samorząd gminny) w Belgii, ST 1992, Nr 3.
40 Zob. orz. TK z 23.10.1996 r., K 1/96, OTK-A 1996, Nr 5, poz. 38.
41 Zob. orz. TK z 12.4.2000 r., K 8/98, OTK-A 2000, Nr 3, poz. 87.
42 P. Winczorek, Konstytucja i wartości, w: Charakter i struktura norm konstytucji (red. J. Trzciń-
ski), Warszawa 1997, s. 35 i n.
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Według ujęcia Piotra Winczorka wartością jest dowolny przedmiot ma-
terialny czy idealny, idea lub instytucja, przedmiot rzeczywisty bądź wyimagi-
nowany – w stosunku do którego jednostka lub zbiorowość przyjmują postawę 
szacunku, przypisując mu ważną rolę w swoim życiu i dążenie do jego osią-
gnięcia odczuwając jako przymus. Jak wskazano w literaturze43 ujęcie zapro-
ponowane przez P. Winczorka pozwala wykryć „jakie to wartości chronione są 
przez cały system prawny, całe gałęzie prawa czy pojedyncze normy zawarte 
w przepisach”. Wartością w tym ujęciu jest to, co oceniane pozytywnie, a tak 
rozumiana wartość jest utożsamiana z „dobrem”, co sprawia, że następuje za-
mienne posługiwanie się tymi terminami. W tym ujęciu wreszcie wartości leżą 
u podstaw określonych zasad prawnych. Należy więc postawić sobie pytanie: 
wobec czego w odniesieniu do samorządu terytorialnego przyjmujemy posta-
wę szacunku? Jakim elementom samorządu przypisujemy ważną rolę w na-
szym życiu i odczuwamy jako przymus społeczny ich zrealizowanie?44 Czy są 
to prawa najsłabszych mieszkańców czy przyszłość gospodarcza gminy?

A może katalog wartości najłatwiej odnajdziemy we wstępie do EKSL? 

Spójrzmy, jakie deklaracje znajdujemy we wstępie do Karty. To przede wszyst-
kim urzeczywistnienie jedności między członkami Rady Europy w celu „ochro-
ny i rozwoju ideałów i zasad”, stanowiących ich wspólne dziedzictwo. Tak więc 
samorząd terytorialny i stojące u jego podstaw ideały to wspólne dziedzictwo 
europejskie –  to także istotna wartość w  warunkach integracji europejskiej. 
Dalej znajdujemy we wstępie wyrażone przekonanie, że sama wspólnota lokal-
na to „podwalina” każdego ustroju demokratycznego, tak jak prawo obywateli 
do uczestniczenia w zarządzaniu sprawami publicznymi (partycypacja). Znaj-
dujemy także przekonanie, że owa partycypacja może być sprawowana najbar-
dziej bezpośrednio na szczeblu lokalnym. Kolejnym punktem jest wyrażone 
przekonanie, że konkretna odpowiedzialność wspólnot lokalnych pozwala na 
zarządzanie skuteczne (efektywność), a zarazem bliskie obywatelowi. Dopiero 
tu pojawia się demokracja i decentralizacja, dla której samorząd lokalny „sta-
nowi istotny wkład”. Znajdujemy tu w istocie znowu typową dla Europy triadę 
wolność – partycypacja – efektywność, o której wspomniano wcześniej.

Gdyby dokonać trawestacji innej znanej triady europejskiej do zasady 
„wolność –  równość –  solidarność”, moglibyśmy powiedzieć, że w  każdym 
z elementów samorząd terytorialny w Polsce mógłby poprawić stopień realiza-
cji. Co do wolności gminy – wzmocnienie prawa miejscowego, co do równości 
– troska o najsłabszych jako element alokacji, co do solidarności – „noszenie 
ciężarów” słabszych.

43 M. Zieliński, Zasady i wartości konstytucyjne, w: Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwiet-
nia 1997 r. (red. A. Bałaban, P. Mijal), Szczecin 2011, s. 35.
44 Zob. Samorząd lokalny – dobro publiczne (red. J. Kleer), Warszawa 2008.


