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Aparat przymusu, 

za pomocą którego  

klasa władająca 

środkami produkcji 

panuje  

nad klasami tych 

środków 

pozbawionymi... 
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        ludność 
terytorium 

suwerenna władza 
________________ 

=        państwo  



„For forms of government let fools contest,  
What’er is best administered is the best” 

                                              Alexander Pope (1688-1744) 
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O rządów ksztalty głupcy się sporzą chcąc mieć rację, 
Najlepszy, co najlepszą ma administrację 

                                                            Tłumacz: Karol Estreicher 



Przełamywanie monopoli  
państwa odziedziczonego po PRL 

 

 
Pierwszy to monopol polityczny. Wybory 1990 roku były pierwszymi w pełni wolnymi i 
demokratycznymi wyborami w Polsce. Przełamały one monopol ówczesnej partii. 
 
Drugi to monopol władzy publicznej. Gminy zostały uznane, jako związki ich mieszkańców i 
uzyskały konstytucyjne prawo do wykonywania wielu funkcji publicznych w imieniu własnym, 
a nie jedynie w imieniu państwa, jak to było dotąd. Została więc odrzucona zasada jednolitej 
władzy państwowej, będąca kamieniem węgielnym ustroju komunistycznego. Powstała sfera 
spraw publicznych wyłączonych spod zwierzchności rządu. 
 
Trzeci to monopol własności publicznej. W przeszłości władze lokalne były jedynie 
jednostkami administracji państwowej, nie miały osobowości prawnej ani własnego majątku. 
Administrowały tylko mieniem państwa. 
 
Czwarty to monopol finansów publicznych. W przeszłości budżety gminne stanowiły część 
składową budżetu państwa. W 1990 roku nastąpiło ich wyodrębnienie i finanse lokalne 
przeszły w wyłączną gestię samorządów, zapoczątkowując tworzenie własnych źródeł 
dochodu. 
 
Piąty to monopol administracji publicznej. W przeszłości w gminach pracowali urzędnicy 
państwowi, co przekreślało jakąkolwiek swobodę działania władz lokalnych. Były to ogromne 
zmiany. Mało kto zdawał sobie wówczas sprawę z ich skali. A i dzisiaj nie są często 
dostrzegane. Ale stały się one podstawą przekształceń ustrojowych państwa.  
 
     według Jerzego Regulskiego 
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Atrybuty 
 samorządu terytorialnego 

   1. jednostki samorządu terytorialnego są wspólnotami mieszkańców; 
   2. wspólnoty są związane z określonym prawem terytorium; 
   3. władze jst legitymizowane są poprzez wolne, demokratyczne wybory; 
   4. członkowie wspólnot mogą decydować w drodze referendum o sprawach ich  
       dotyczących, w tym o odwołaniu organów wybieranych bezpośrednio; 
   5. organy jst stanowią prawo miejscowe; 
   6. wspólnoty samorządowe wyposażone są w osobowość prawną, czego konsekwencją jest: 
     a) status podmiotów własności mienia komunalnego oraz 
     b) posiadanie wyodrębnionego budżetu, niezależnego prawnie i organizacyjnie od budżetu       

państwa; 
   7. kompetencje i zadania jst, z podziałem ich na własne oraz zlecone, określają ustawy i 

obejmują wszystkie sprawy, które mogą być rozwiązywane na danym poziomie; 
   8. pozostawione do dyspozycji jst środki finansowe pozostają w stosunku odpowiedniości do 

zadań i uprawnień; 
   9. samodzielność jst gwarantowana jest ochroną sądową. 
10. działalność jst nadzorują upoważnione organy państwa pod względem prawnym (legalnym), 

a nie merytorycznym; 
  
Niektóre z powyższych elementów mają charakter atrybutywny; wydaje się, że odnosi się to do osobowości prawnej wspólnoty na określonym prawem terytorium, ustawowego katalogu zadań, 

odrębności budżetowej, wolnych wyborów oraz nadzoru legalnego. 
  
  
Jerzy Stępień, Samorząd terytorialny w konstytucyjnym ustroju państwa (w:) Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, s. 622 
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Założenia a realizacja 

• Pierwotny projekt senacki zakładał: 
• wyraźne rozdzielenie polityki i administracji w gminie, poprzez utworzenie rady z jej przewodniczącym, jako 

jednocześnie burmistrzem (wójtem gminy wiejskiej i prezydentem dużego miasta), reprezentującym gminę na 
zewnątrz oraz  

• utworzenie stanowiska dyrektora miasta (sekretarza gminy wiejskiej), stojącego na czele urzędu, co miało służyć 
realizacji rozdzielenia funkcji politycznych od administracyjnych (bezpośrednio zarządczych). Zrealizowaniu w pełni 
tej koncepcji oddzielenia polityki od administracji miała także służyć tworzona w tym samym czasie niejako 
równolegle ustawa o pracownikach samorządowych, przewidująca zatrudnianie najbardziej kompetentnych 
urzędników na podstawie mianowania; 

• zamknięcie całego postępowania administracyjnego i sprawach indywidualnych w obrębie organów gminy, poprzez 
powierzenie wydawania decyzji I instancji wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi), z możliwością odwołania się do 
kolegium odwoławczego (II instancja), usytuowanego przy radzie gminy; 

• utworzenie Krajowego Związku Gmin, zrzeszającego z mocy prawa wszystkie gminy. Krajowy Związek Gmin miał 
wespół z Prezesem Rady Ministrów  powoływać członków regionalnych izb obrachunkowych; 

• możliwość tworzenia przymusowych związków dla konurbacji i metropolii z przyległościami - z myślą o utworzeniu 
takich związków w pierwszej kolejności dla miast Górnego Śląska, Trójmiasta i metropolii warszawskiej; 

• wydania specjalnej ustawy o gminach uzdrowiskowych; 
• uchwalenie ordynacji wyborczej zakładającej wybory większościowe dla wszystkich rad o stosunkowo niewielkich 

składach osobowych. Radni mieli otrzymywać za swoje prace nie diety, ale rzeczywistą rekompensatę z tytułu 
utraconych (zarobków) dochodów.  
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Założenia a realizacja 

• W 1990 r. wprowadzono diety dla radnych w miejsce  
rekompensaty z tytułu utraconych zarobków, 
wykreślono z projektu senackiego stanowisko 
dyrektora miasta, zwiększono też liczbę radnych 

• w 1994 r. uchylono wszystkie plany zagospodarowania 
przestrzennego, obecnie  pozwolenie na budowę 
otrzymuje się na podstawie indywidulanej decyzji 
(warunki zabudowy) 

• w 2002 r. wprowadzono bezpośrednie wybory wójtów, 
burmistrzów i prezydentów 

• aktualnie planuje się zwiększenie liczby powiatów 
grodzkich (projekt senacki) z czerwca 2015 roku 
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12 zasad demokracji i decentralizacji 
przyjętych w ramach prezydencji szwajcarskiej w Radzie Europy 

Konferencja nt. Demokracji i Decentralizacji w St. Gallen, 3-4 maja 2010 r. 
 

System demokratyczny wymaga znalezienia kompromisu pomiędzy tym, co centralne i tym, 
co zdecentralizowane. śadne państwo nie może obyć się bez sfery zcentralizowanej, ale i 
bez sfery zdecentralizowanej; zakresy mogą być jednak róśne. Poniżej przedstawiono 12 

tez, podkreślających korzyści z decentralizacji, które były dyskutowane w St.Gallen. 
 

1. Demokracja jest formą rządów najbardziej odpowiednią dla odpowiedzialnych obywateli. 
Umożliwia im branie czynnego udziału w życiu publicznym i zachęca do jego 

kształtowania. 
2. Na zasadach określonych w krajowych konstytucjach, federalizm i decentralizacja 

stwarzają niezbędne warunki do optymalnego wykonywania zawartych w nich praw. Im 
lepiej ukształtowane organy władzy, tym więcej do powiedzenia mają obywatele w 

sprawach, które dotyczą ich bezpośrednio. 
3. Decentralizacja władzy powinna opierać się na zasadzie subsydiarności. Brak sfery 

zcentralizowanej powinien być zasadą ogólną, jednakże należy określić warunki 
przekazania władzy organom centralnym. Tylko te funkcje, które nie mogą być 

odpowiednio wykonywane na poziomie lokalnym, powinny być scentralizowane. 
4. Kraje federalne muszą być budowane od dołu do góry, zdecentralizowane zaś nie muszą. 

Samorząd gminny i regionalny stanowią podstawę tych państw. 
5. Wszystkie decyzje powinny uwzględniać punkt widzenia obywateli i być podejmowane 
blisko nich. Związek pomiędzy tymi, którzy podejmują decyzje i tymi, którzy ponoszą ich 

konsekwencje, musi być tak bliski jak to tylko możliwe. 
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12 zasad demokracji i decentralizacji 
według ambasadora Paul’a Widmer’a 

stałego przedstawiciela Szczwajcarii w Radzie Europy 
Konferencja nt. Demokracji i Decentralizacji w St. Gallen, 3-4 maja 2010 r. 

 
6. Silna demokracja w zdecentralizowanym państwie opiera się nie tylko na konstytucji, ale 
również na żywej kulturze politycznej. Włącza ona społeczeństwo obywatelskie w proces 

kształtowania polityki. 
7. Prawo do podejmowania inicjatyw obywatelskich i do referendum daje obywatelom 

polityczny wpływ, a tym samym zmniejsza rozczarowanie polityką. Ponadto, podnosi 
poziom odpowiedzialności władzy i przejrzystości jej działań, a zatem sprzyja dobrym 

rządom. 
8. Organy władzy lokalnej i regionalnej muszą posiadać prawo do samostanowienia w 
zakresie finansów. Konkurencja podatkowa między różnymi gminami i regionami może 
mieć pozytywny wpływ na obowiązki fiskalne. Obszary znajdujące się w strukturalnie 

gorszej sytuacji powinny otrzymywać rekompensaty w postaci dopłat, oparte na zasadzie 
solidarności. 

9. Jeżeli zadania centralnych organów władzy są zlecane gminom lub regionom, podmioty 
te winny również otrzymać środki finansowe, niezbędne do wykonywania tych zadań. 

1O. Współdecydowanie obywateli o sprawach finansowych w trybie demokratycznym może 
sprzyjać dyscyplinie finansów. Będąc bowiem jednocześnie płatnikami i beneficjentami 

podatków, obywatele są zwykle zainteresowani tym, aby środki publiczne były 
wydatkowane oszczędnie. 

11. Decentralizacja jest jednym z najbardziej skutecznych środków wzmacniania tożsamości 
mniejszości narodowych, które zamieszkują zazwyczaj określone obszary lokalne lub 
regionalne. Oferuje im bowiem możliwość kształtowania własnego środowiska, ale i 

udziału w życiu państwa jako całości. 
12. Globalizacja zwiększa potrzebę demokracji lokalnej i regionalnej, jako mechanizmu 
kompensacyjnego. Im więcej ludzi uważa, ze jest na łasce głównych międzynarodowych 

trendów, tym udział obywateli i lokalne możliwości wpływania na politykę stają się 
ważniejsze. 
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• Naród jest wspólnotą kultury, na którą składają 
się : 

• język 
• religia  
• historia,  
• literatura i sztuka 
• obyczaj 
 

 
• Antonina Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni 



• Cechy cywilizacji zachodniej według  Samuela P. 
Hantingtona („Zderzenie cywilizacji”) : 

• dziedzictwo starożytności klasycznej; 
• katolicyzm i protestantyzm; 
• wielość języków europejskich; 
• rozdział władzy duchowej i doczesnej; 
• rządy prawa; 
• pluralizm społeczny; 
• gremia przedstawicielskie – także na poziomie 

lokalnym 
• indywidualizm. 

 



 

 

 

• Dziękuję za uwagę - JS 
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