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Samorząd
i
samorządność

Polskie tradycje
samorządowe
Rafał Chwedoruk

Samorząd terytorialny
w polskiej myśli politycznej

Wśród bogatych tradycji polskiej myśli politycznej znalazła swe miejsce
także problematyka samorządności, w tym jej municypalnego wymiaru. Należy jednak zaznaczyć, iż zawsze znajdowała się na dalszym planie, w dyskusjach prymat zdobywały zagadnienia o ogólniejszym charakterze, np. dotyczące problemów polskiej państwowości. Pewnym paradoksem XX-wiecznej myśli politycznej w Polsce jest fakt, iż generalnie zdecydowana większość uczestników publicznej debaty deklarowała aprobatę dla idei samorządności terytorialnej, a mimo to, rzadko dokonywano uszczegółowienia
wizji samorządności, tudzież ich szerszego zakorzenienia w tradycjach ideowych. Programowe zapowiedzi z trudem też zdobywały sobie miejsce
w praktyce życia politycznego. Wciąż, po dzień dzisiejszy, aktualna zdaje się
być refleksja prof. Michała Śliwy, iż „instytucja samorządu terytorialnego
(...) nie była nazbyt silnie ugruntowana w społeczeństwie”1. Można też postawić tezę, iż tematyka samorządowa obecna była głównie w kontekście
problematyki państwowej, bądź jako panaceum na etatyzm, bądź odwrotnie
w ramach usiłowań wzmocnienia państwowości. Rzadko kiedy samorząd terytorialny traktowano w pełni autonomicznie, stawał się on raczej epifenomenem szerszych dyskusji, np. w II RP związanych z demokracją i rolą państwa w życiu społecznym, w PRL z oporem wobec niedemokratycznej władzy, po 1989 roku ze sporami o model transformacji ustrojowej. Największe
osiągnięcia samorządowego dyskursu odnotowano w okresie międzywojnia,
zaś ruchami politycznymi, które poświęciły najwięcej miejsca i nadały samorządności aksjologiczną rangę były przede wszystkim ruchy socjalistyczny
i ludowy.
1 M. Śliwa, Rozwój idei samorządności w Polsce, [w:] Co znaczył i znaczy samorząd, red. A. Jaeschke, Kraków 2000, s. 9.
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1. U źródeł idei samorządowych
Formy stanowej quasi-samorządności znane były na ziemiach polskich już
w wiekach średnich2. Jednakże, to idee Oświecenia i hasła Rewolucji Francuskiej stały się osnową narodzin idei nowoczesnej samorządności, która miała
być jednym z elementów ogólnego postępu cywilizacyjnego. Samorządność
wyrastała na kanwie walki z absolutyzmem, akcentując idee suwerenności ludu w miejsce omnipotencji władcy, czy państwa. To właśnie tradycja francuska
w największym stopniu wpłynęła na polską myśl samorządową.
W styczniu roku 1791 przyjęto w Rzeczypospolitej ordynację miejską, kreślącą model miejskiego samorządu, ale nie zdążyła ona wejść w życie3. Niestety, dramatyczne dzieje ziem polskich w kolejnych latach przerwały perspektywy rozwoju praktyki samorządności i ograniczyły nieco horyzonty ideowych
poszukiwań. A w takowych brylowali reprezentanci nurtów lewicowo-wyzwoleńczych, rewolucyjnych społecznie. W swych koncepcjach niepodległej Polski
chcieli oprzeć proces uzyskiwania niepodległości, jak i przyszłe państwo na ludzie oraz, jak to wówczas nazywano gminowładztwie, szeroko pojętej demokracji4.
Odmiennie potoczyły się losy polskich ziem w poszczególnych zaborach.
W przypadku panowania rosyjskiego trudno byłoby mówić o dopuszczeniu
przez zaborcę jakichkolwiek form zasługujących na miano samorządu. Wkrótce po klęsce Napoleona carat zniósł napoleońskie dekrety, tworzące gminy na
wzór francuski (w porewolucyjnym okresie samorząd pod wpływem coraz bardziej konserwatywnego mieszczaństwa podporządkowano państwu). W Prusach ogólnopaństwowe ustawodawstwo (wyrastające z tradycji stanowych)
obejmowało też tereny zdominowane przez żywioł polski i choć pozwoliło to
na istnienie stosunkowo nowoczesnych form samorządności, to nacisk władz
państwowych często czynił z nich instrument walki z odrębnością polskojęzycznej społeczności. Względne swobody imperium Habsburgów znalazły natomiast swój wyraz także w rozwoju samorządu terytorialnego, choć oczywiście i tu nie miał on charakteru demokratycznego. Wspólnym rysem polityki
zaborców była jednakże polityczna i społeczna instrumentalizacja instytucji
samorządowych. W przypadku zaboru rosyjskiego intencją caratu stała się separacja chłopstwa i szlachty, która była inspiratorem narodowowyzwoleńczej
irredenty. W ten sposób liczono na możliwość związania chłopstwa z reżimem
i dalszego antagonizowania go ze szlachtą. W zaborze galicyjskim po 1860 roku władze państwowe także liczyły na postfeudalny konflikt zabezpieczający
przed zakorzenieniem się idei niepodległościowych. Tu jednakże samorząd ra2

Można tu wymienić lokację miast na tzw. prawie magdeburskim (J. Regulski, Samorząd III
RP. Koncepcje i realizacja, Warszawa 2000, s. 17).
3 S. Wójcik, Samorząd terytorialny w Polsce XX wieku, Lublin 1999, s. 55, 71, 103.
4 M. Śliwa, Rozwój idei..., dz. cyt., s. 10–11; S. Wójcik, Samorząd…, dz. cyt., s. 104.
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czej zabezpieczał interesy szlacheckokonserwatywnych elit. Pod panowaniem
pruskim stosunkowo rozwinięty samorząd stanowił jedną z wielu płaszczyzn
walki narodowej, dążeń do wynarodowienia Polaków oraz likwidacji w zarodku wszelkich separatyzmów po zjednoczeniu Niemiec5.
Polityczne komplikacje sprawy polskiej, kwestia niepodległości, wyzwania
kolejnych zrywów powstańczych spowodowały, iż prekursorami problematyki
samorządowej byli ludzie nauki, a nie luminarze politycznych ideologii. Popularyzowali oni rzeczoną tematykę, np. wskazując zachodnioeuropejskie doświadczenia i historyczny rozwój samorządności. Jednym z nich był konserwatywny radny Krakowa Piotr Górski, wymienić należy też Stanisława Kasznicę,
Bohdana Oczapowskiego, Feliksa Kasperka6.
Przełomem stało się powstanie wielkich ruchów politycznych w końcu XIX
wieku i na początku XX. Socjaliści, narodowcy, potem ludowcy, zrywając z niechlubnym w wielu aspektach dziedzictwem Polski szlacheckiej odwoływali się
do szerokich mas, do idei demokracji i sprawiedliwości społecznej. Samorząd
terytorialny w oczywisty sposób wiązał się z takimi ideami, procesami aktywizacji obywatelskiej biernych dotąd społecznie warstw, ich upodmiotowieniem wobec elit. Socjaliści spod znaku PPS, w tym jeden z najważniejszych teoretyków
tego nurtu Bolesław Limanowski, od początku opowiadali się za decentralizacją. Już w programie animującym istnienie PPS znalazł się „samorząd gminny
i prowincjonalny z wybieraniem urzędników administracyjnych”. Nawet dominacja tzw. ortodoksyjnego marksizmu, z jego wiarą m.in. w procesy ekonomiczne jako źródło zmiany społecznej, nie wyrugowała idei samorządności terytorialnej, stale obecnej w programach niepodległościowej lewicy7.
Warto w tym miejscu dodać, iż w polskiej myśli politycznej, choć naturalnie zdominowanej przez kwestię państwowości, z reguły dostrzegano w niepodległej Polsce główny instrument rozwiązania wielkich problemów społecznych, pojawili się teoretycy przestrzegający już na przełomie stuleci przed wiarą w omnipotencję państwa. Edward Abramowski, związany początkowo
z PPS, potem teoretyk kooperatywizmu, przewidywał niebezpieczeństwo wyalienowania się rządzących elit, dlatego akcentował nieodzowność samoorganizacji społecznej8.
Powstający ruch ludowy rozpoczynał dopiero swe poszukiwania ideowe,
w samorządzie widział nader wszystko drogę do obywatelskiego zrównania
chłopów z innymi warstwami i poprawę ich codziennej doli. Nieprzypadkowo
5

M. Śliwa, Rozwój idei..., s. 10; S. Wójcik, Samorząd…, dz. cyt., s. 83–102.
S. Wójcik, Samorząd…, dz. cyt., s. 108; M. Śliwa, Rozwój idei..., s. 14.
7 Program PPS, [w:] Polskie programy socjalistyczne, red. F. Tych, Warszawa 1975, s. 253. Nawet niechętna, w imię internacjonalizmu, niepodległości Polski SDKPiL popierała demokratyczny samorząd terytorialny (Śliwa, Rozwój idei..., s. 14).
8 Zob. m.in.: E. Abramowski, Socjalizm a państwo. Przyczynki do krytyki współczesnego socjalizmu, [w:] Rzeczpospolita Przyjaciół. Wybór pism społecznych i politycznych, red. D. Kalbarczyk,
Warszawa 1989, s. 155.
6
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zatem już w chwili narodzin ruchu ludowego samorządność została uznana
przez jego założycieli za pierwszoplanowe zagadnienie. W Galicji domagano
się w konsekwencji m.in. zniesienia kurii wyborczych, swobody rozwoju gmin,
zniesienia kurialności praw wyborczych. Upomniano się też o walkę z korupcją urzędników, w tym wójtów. W miarę możliwości, szła za tym praktyka pracy w samorządzie działaczy ludowych9.
Natomiast dla rodzącej się endecji samorząd stanowił jedno z wielu forów
konfliktu narodowego. Stąd obok początkowo akceptowanej demokratyzacji,
endecy stopniowo zaczynali mówić o potrzebie polonizacji samorządu10.
I wojna światowa przyniosła pod panowaniem niemieckim postępy w rozwoju samorządu w praktyce.

2. Spory międzywojenne
Samorząd terytorialny i walka o jego demokratyczny charakter towarzyszyła II RP od samego początki. Zdominowany przez socjalistów, ludowców i piłsudczyków rząd pod prezesurą Ignacego Daszyńskiego zapowiadając stworzenie Polski w pełni demokratycznej, stwierdzał m.in., iż przystąpi do „reorganizacji na zasadach szczerze demokratycznych rad gminnych, sejmików powiatowych i samorządów miejskich”11.
Kwestia samorządu terytorialnego stała się trwale przedmiotem dyskusji
i sporów politycznych w odrodzonej niepodległej Polsce. Dowodem tego była
obecność samorządowej problematyki w parlamentach wszystkich kadencji
i wielość inicjatyw ustawodawczych12. Odmienności kulturowe i społeczne byłych zaborów, zróżnicowanie ideologiczne największych partii politycznych, dyferencjacja zbiorowych interesów różnych grup społecznych stanowiły osnowę
polemik. Paradoksalnie istniał consensus omnium co do potrzeby istnienia samorządu terytorialnego, z którego wyłamywały się w zasadzie tylko grupki politycznych ekstremistów z ultraprawicy, tudzież komunistycznej lewicy. Stanowisko wobec samorządności terytorialnej było zatem generalnie „aprobatywne”13. Toczone konflikty dotknęły fundamentalnych kwestii przede wszystkim
relacji samorządu z państwem, szczególnie kwestii nadzoru i kontroli, demokratycznego charakteru prawa wyborczego, uprawnień egzekutywy samorządu.
9 W. Stankiewicz, Ruch ludowy w pierwszych latach niepodległości (1918–1923), [w:] Zarys historii ruchu ludowego, red. J. Kowal, t. II, Warszawa 1970, s. 88.
10 M. Śliwa, Rozwój idei..., s. 14.
11 Manifest Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej, 7 listopad 1918, Lublin, [w:]
Sz. Rudnicki, P. Wróbel, II RP. Wybór tekstów źródłowych, Warszawa 1990, s. 6.
12 Można tu wymienić m.in. projekt L. Skulskiego z 1921 roku, projekt rządowy (Chjenopiasta) z lutego 1924 roku, projekt centrolewicy z listopada 1928 roku (R. Szwed, Samorząd RP
1918–1939, Częstochowa 2002, s. 18–20).
13 M. Grzybowska, Decentralizacja i samorząd w II RP (aspekty polityczno-ustrojowe), Wrocław 2003, s. 318.
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Tłem dyskusji stały się dość powikłane losy ustawodawstwa samorządowego. Aż do 1933 roku można mówić o niejednolitości prawa na terenach RP.
W zaborze rosyjskim obowiązywały demokratyczne w treści dekrety rządów
ludowych z 1918 roku oraz rozporządzenie z 1919 roku. W realiach galicyjskich wciąż funkcjonowały, niegdyś oznaczające minimum swobód przepisy
z czasów cesarstwa oraz prawodawstwo Polskiej Komisji Likwidacyjnej z listopada 1918 roku. Analogicznie w byłym zaborze pruskim posługiwano się ustawami z lat 20-tych, 60-tych i 90-tych XIX wieku oraz z pierwszych lat niepodległości. Odrębnym problemem stał się Śląsk i jego autonomia14.
Na wskroś demokratyczna konstytucja marcowa uznała samorząd, w tym
jego trzyszczeblową strukturę (notabene samorząd na szczeblu wojewódzkim
pozostał poza byłym zaborem pruskim w sferze planów), choć jednocześnie
nakreślała granice państwowego nadzoru, m.in. udział państwa w egzekutywie
powiatowej i wojewódzkiej.
Do 1926 roku samorządowe spory wpisały się w szerszą dychotomizację
polskiej polityki na prawicę, uosabianą przez Narodową Demokrację oraz lewicę zdominowaną przez powiązane z Józefem Piłsudskim PPS i PSL „Wyzwolenie”. Potem coraz silniej samorząd stawał się przedmiotem antagonizmu
sanacyjnych władz z demokratycznymi nurtami opozycyjnymi.
Treści konstytucji kwietniowej ukazywały sanacyjną ambiwalencję w podejściu do demokracji i praw obywatelskich państwo uznawało de iure samorząd,
ale już w ustawie zasadniczej wspomniano o państwowym nadzorze.
W rezultacie problemów prawnych wybory samorządowe międzywojnia
odbywały się na poszczególnych terenach RP w różnych okresach i na podstawie odmiennych przepisów prawa, a kiedy je wreszcie spróbowano ujednolicić, to przypadło to na czas natężonej walki sanacji z opozycją i wybory stały
się miejscem starcia opozycji z rządem15.
2.1. Socjalistyczna apoteoza samorządności

Ruchem politycznym, w którym bodaj najsilniej zaznaczał się samorząd jako element ideologii, a także który godził ideologiczną abstrakcję z polityczną
praktyką była PPS. Partia ta, w większym stopniu niż pozostałe nurty, mogła
odwołać się do zachodnioeuropejskiego doświadczenia. Wiele miast Europy
Zachodniej było rządzonych, bądź współrządzonych przez tamtejsze partie socjaldemokratyczne. Dla polskich socjalistów tradycyjnym wzorcem pozostawała austriacka socjaldemokracja. Jej rządy w Wiedniu w latach 1919–1934
były bezprecedensowym sukcesem, zwłaszcza w szeroko pojętej polityce społecznej, symbolem której stały się wspaniałe osiedla dla warstw robotniczych
14
15

R. Szwed, Samorząd RP..., s. 9–15.
Szerzej o tychże wyborach czyt.: tamże, s. 35–46.
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wybudowane przez gminę16. Do naddunajskich sukcesów, ideologicznych
i praktycznych zdobyczy odwołali się i polscy socjaliści17.
Dla ruchu socjalistycznego samorząd stanowił zarówno element szerokiego procesu demokratyzacji, jak też wplątany był w specyficznie lewicowe treści uspołecznienie gospodarki, apologię demokracji bezpośredniej, proces wyzwolenia społecznego.
Generalnie zwolennicy niepodległościowego socjalizmu pojmowali demokrację bardzo szeroko, jako wykraczającą poza li tylko demokrację parlamentarną. Elementem demokracji społecznej, obejmującej całe życie społeczne
miał być też samorząd terytorialny. Stanowił on element socjalistycznego ideału ustrojowego „socjalizmu nie da się pomyśleć bez jak najszerszej demokracji,
bez decentralizacji władzy”18. Im więcej demokracji, tym więcej różnorodnej
samorządności w życiu społecznym, tym mniejsza rola państwa. Samorząd jest
także po prostu bliżej ludu niż państwo, dzięki niemu socjaliści mogą uczestniczyć w życiu codziennym robotników. Poprzez samorząd socjaliści realizują swe
idee fix wciągają lud do aktywności politycznej. Samorząd przecież to także jedna z aren walki klas19. Gmina i pozostałe szczeble samorządu muszą być demokratyczne. Dlatego optowano m.in. za wyborami z 5-przymiotnikowym prawem
(chętnie mówiono o 6-przymiotnikowym, wszak to PPS i jej sojusznicy przyznali kobietom w Polsce pełnię praw wyborczych), za niskimi cenzusami wieku,
jednolitością samorządu w skali całego kraju. Po 1933 roku PPS stała w awangardzie walki o niezależność samorządu. Sprzeciwiała się nadmiernej kontroli
ze strony państwa, stwierdzając, że samorząd przecież jest stale kontrolowany
przez wyborców. Trwałym rysem myśli socjalistycznej było dążenie do uzależnienia egzekutywy od władzy uchwałodawczej (jako najbardziej demokratycznej) w strukturze samorządu. Socjaliści, bodaj jako jedyni popierali pełną samowystarczalność ekonomiczną opartą na własności komunalnej i dysponowaniu nią przez demokratyczny samorząd. W tym widzieli jedną z form pożądanej przez nich socjalizacji gospodarki, domagali się uspołecznienia przedsiębiorstw świadczących miejskie usługi. Dla wybitnego działacza tej partii
(w praktyce radnego Piotrkowa i Warszawy) Adama Próchnika, komunalizacja
obok upaństwowienia i uspołecznienia miała być jedną z dróg przejęcia steru
rządów przez lud. Socjaliści interesowali się przede wszystkim samorządem
miejskim, co wynikało z ich ideologii, widzącej w industrializacji klucz do postępu społecznego, jak też z faktu dominacji w elektoracie PPS robotników
(dopiero po 1927 roku zainteresowali się bliżej wiejskim samorządem).
16

A. Rabinbach, The Crisis of Austrian Socialism. From Red Vienna to Civil War 1927–1934,
Chicago–Londyn 1985, s. 1.
17 Czyt. np.: Dlaczego socjalistyczny Wiedeń wybudował kilkadziesiąt tysięcy mieszkań, „Robotnik”, 2 X 1937.
18 W. Uziembło, Wspomnienia 1900–1939, Warszawa 1965, s. 246; Z. Zaremba, Demokracja
społeczna. Próba wizji ustroju przejściowego, Warszawa 1943, s. 13, 52, 81–82, 87, 125.
19 Wywiad u prezydenta Łodzi, towarzysza Rżewskiego, „Robotnik”, 10 IV 1930.
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Nie tylko jednak ideologiczne aksjomaty kierowały samorządową aktywnością PPS. Po pierwsze celem było po prostu „natychmiastowe ulżenie ciężkiej doli mas pracujących”20. W swej teorii, jak i praktyce samorządowej socjaliści kładli nacisk na poprawę losu warstw biedniejszych, redystrybucję dochodu przez podatki na szczeblu lokalnym (wzorem austriackim zwalczali podatki pośrednie, najbardziej uderzające w uboższych), powszechne i bezpłatne
szkolnictwo, opiekę zdrowotną, budowę tanich, komunalnych mieszkań dla
ludu, a nawet pośrednictwo pracy (pod rządami tej partii znajdowało się
w różnych okresach wiele znaczących miast, m.in. Łódź, Sosnowiec, Lublin,
zaś Radomiem socjaliści rządzili aż 15 lat), zgodnie z założeniem, że „interes
mas a interes miasta to jedno”21.
Do najbardziej znanych teoretyków samorządu w PPS należeli, obok wspomnianego A. Próchnika, także Teodor Toeplitz i Zygmunt Zaremba.
2.2. Od wewnętrznych polemik do agrarystycznej radykalizacji
– koncepcje ruchu ludowego

W przypadku ruchu ludowego należy zwrócić uwagę na tło społeczne.
Ruch ten wszak wyrastał m.in. jako reakcja na deprecjonowanie roli włościan
w życiu obywatelskim i ich wielowiekowe upokorzenie. Choć badacze problemu wskazują, że dla ludowców samorząd był w pierwszej mierze miejscem
walki o władzę dla ludu22, to jednakże z czasem jego znaczenie w ludowych
programach rosło. W latach 20-tych, zwłaszcza w dokumentach PSL „Wyzwolenie” imponował katalog samorządowej demokracji 5-przymiotnikowe prawo
wyborcze, jawność funkcjonowania samorządu, ograniczenie możliwości ingerencji administracji państwowej m.in. w uchwałodawcze funkcje gmin, krótkie,
3-letnie kadencje obieralnych władz. Wedle programu z 1921 roku samorząd
miał przybliżać do ideału, czyli „bezpośrednich rządów ludu”23. W centrum
zainteresowania od początku stawiano zagadnienia ekonomiczne i kulturalne.
Gmina miała być miejscem spotkania wszystkich rolników24. Galicyjskie, niewielkie PSL „Lewica” domagało się wręcz, by samorząd przejął funkcje administracji państwowej w terenie, m.in. wybierając wojewodów i starostów25.
20 Deklaracja radnych PPS, „Robotnik” 4, IV 1919; T. Toeplitz, Zagadnienia polityki komunalnej. Zakres działania ustawy sejmowej, Warszawa 1926, s. 9, 11, 146.
21 A. Próchnik, Socjaliści w samorządzie, [w:] A. Próchnik, Wybór publicystyki, red. H. Jabłoński, Warszawa 1971, s. 115. Socjaliści, bodaj jako jedyni, upominali się o prawa pracowników
miejskich.
22 Śliwa, Rozwój idei..., s. 19.
23 Program PSL „Wyzwolenie”, Warszawa, dn. 4–6 III 1921, [w:] Samorząd terytorialny w Polsce w latach 1918–1939. Wybór materiałów źródłowych, opr. R. Szwed, Częstochowa 2000, s. 568.
24 Program PSL „Wyzwolenie”, 16 marca 1925, [w:] II RP. Wybór dokumentów, red. A. Łuczak, J. R. Szaflik, Warszawa 1988, s. 220–221; Samorząd terytorialny w Polsce…, dz. cyt.,
s. 27, 105.
25 W. Stankiewicz, Ruch ludowy…, dz. cyt., s. 89.
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Podobnymi wartościami kierował się PSL „Piast”, choć w jego przypadku
silniej akcentowano znaczenie nadzoru państwa. Nie bez znaczenia pozostał
sojusz „Piasta” ze sceptyczną wobec pełnej demokracji prawicą. Konszachty te
zaowocowały m.in. poparciem tzw. pluralnego prawa wyborczego, sankcjonującego nierówność obywateli, a także akceptacją pośredniości prawa wyborczego do II i III stopnia samorządu. W 1924 roku stronnictwo W. Witosa, inaczej niż reszta ludowców, poparło ideę ordynacji większościowej26. W pierwszej dekadzie niepodległości na różnice pomiędzy głównymi nurtami ruchu ludowego rzutowało ich regionalne zakorzenienie. Odzwierciedlała to choćby
kwestia tzw. gminy zbiorowej, popierana przez „królewiackie” „Wyzwolenie”
i postponowana przez galicyjskie „Piasta” i PSL-„Lewicę”27.
W latach trzydziestych SL stanęło na gruncie samodzielnej ideologii agraryzmu, który poszukiwał III. drogi, odrzucając i indywidualistyczne nastawienie kapitalizmu i kolektywizm komunizmu. Istotny w internalizowanej ideologii był jej antyetatystyczny pierwiastek28. „Agraryzm jako kierunek demokratyczny stoi na gruncie szerokiej rozbudowy szczególnie samorządu terytorialnego i zawodowego” pisał Stanisław Miłkowski, jeden z czołowych ideologów
ruchu ludowego. Gminy i inne szczeble samorządu byłyby elementem szerokiej sieci różnorodnych samorządów społecznych, znajdujących swą reprezentację w Naczelnej Izbie Gospodarczej29. Generalnie, podobnie, jak u socjalistów, dostrzegano przewagę przemian społecznoekonomicznych i kulturowych nad ekonomicznymi. Samorząd miał pełnić kluczową rolę w procesie
zmiany społecznej, stanowić poprzez aktywność obywatelską czynnik odrodzenia moralnego. Widziano go również jako filar nowego ustroju. Oświata, kultura, infrastruktura, opieka zdrowotna to esencja istnienia samorządu. Ludowcy, przeciwstawiali się sanacyjnej apoteozie instytucji państwowych.
Nadzór powinien być w gestii samorządów wyższego rzędu, państwo zaś ograniczyć może się wyłącznie do kwestii legalności30. Idee ludowców znalazły swe
odzwierciedlenie w praktyce. Symbol ludowców Wincenty Witos był przez
wiele lat wójtem niewielkich Wierzchosławic, a wpływy ruchu ludowego w samorządach wiejskich były potężne31.

26

Zasady współpracy stronnictw polskiej większości parlamentarnej w Sejmie w roku 1923, tzw.
Pakt Lanckroński, [w:] II RP. Wybór tekstów..., dz.cyt., s. 126; Program PSL „Piast”, 29 XI 1926,
[w:] II RP. Wybór dokumentów..., s. 268; Rezolucje IV Kongresu PSL „Piast” w sprawie polityki wewnętrznej i zagranicznej, [w:] Samorząd terytorialny w Polsce…, dz. cyt., s. 584.
27 S. Wójcik, Samorząd…, dz. cyt., s. 153.
28 S. Miłkowski, Walka o nową Polskę, w: S. Miłkowski, Pisma publicystyczne 19301939, opr.
W. Piątkowski, Warszawa 1988, s. 350–352.
29 Tamże, s. 361, 374.
30 A. Langer, SS z 90 pos. Sejmu RP w dn. 18 II 1933, s. 6; M. Śliwa, Rozwój idei..., s. 19–20.
31 J. Borkowski, Od uzyskania niepodległości do zakończenia II wojny światowej, [w:] Historia
chłopów polskich, red. S. Inglot, Wrocław 1995, 252–256.
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Wiele na temat samorządności miały do powiedzenia, nie odgrywające co
prawda wiodącej roli, ugrupowania uznawane za centrowe. W przypadku Narodowej Partii Robotniczej z lewicą łączył to ugrupowanie daleko posunięty
demokratyzm, bardzo bliski optyce socjalistów i ludowców. Zapowiadano już
u zarania II RP całkowitą demokratyzację samorządu, 5-przymiotnikowe prawo wyborcze, stopniowe uszczuplanie uprawnień administracji państwowej na
rzecz demokratycznego samorządu. Wzorem socjalistów przypisywano samorządom olbrzymie zadania w polityce społecznej32.
Chrześcijańska Demokracja, odwołująca się ex definitione do nauki społecznej Kościoła, nawiązywała do zasady pomocniczości. Samorząd byłby zatem formą społecznej samoorganizacji, pozwalającą danej społeczności realizować swe cele i zarazem chroniłby przed nadmiernymi uprawnieniami wspólnoty wyższego rzędu, w tym przypadku państwa. W społeczeństwie na dobro
wspólne pracowałyby różne samorządne grupy. Chadecy, opozycyjni wobec
sanacji, wskazywali na nieelastyczność państwa. Należy zauważyć, iż w niektórych aspektach prekursorzy i animatorzy SP nie byli jednak dalecy od poglądów sceptyków spod znaku Narodowej Demokracji czy sanacji, gdy mówili
np. o odpartyjnieniu samorządu33.
Do grona jednoznacznych zwolenników samorządności terytorialnej zaliczyć należy główne ugrupowania mniejszości narodowych. Widziano w znaczących uprawnieniach reprezentacji lokalnej ochronę narodowej specyfiki
mniejszości, instrument zaspakajania specyficznych potrzeb danej społeczności i gwarancję zachowania autonomii wobec dominującej narodowo grupy,
a także obronę w sytuacji, gdyby państwo zostało zdominowane przez nacjonalistów. Niemieccy socjaldemokraci, na ziemiach polskich współpracujący
z PPS, promowali koncepcję samorządowego referendum, pozwalającego lokalnej społeczności bezpośrednio decydować o jej sprawach. Samorządy wedle różnych ugrupowań mniejszości narodowych powinny m.in. zapewniać
prawa do nauki języka, chronić kulturę danej mniejszości, a czasem także widziano rolę w obronie interesów gospodarczych. Popierano zatem pełen demokratyzm samorządu34. Jeden z żydowskich deputowanych przekonywał, iż
samorząd często jest jedyną dla członków tej mniejszości realną możliwością
uczestniczenia w życiu publicznym35.
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2.3. W kręgu centrowych zwolenników

32 Szkic programu samorządowego NPR, 1924 r., [w:] II RP. Wybór dokumentów..., dz.cyt.,
s. 242–248; W. Herz, SS z 333 pos. w dn. 5 VII 1927, s. 52.
33 A. Andrusiewicz, Stronnictwo Pracy 1937–1950, Warszawa 1988, s. 85; Program SP,
10 X 1932, [w:] II RP. Wybór dokumentów..., dz.cyt., s. 432.
34 T. Bilak, SS z pos. 86 w dn.7 VII 1938, s. 15; R. Szwed, Samorząd RP..., dz.cyt., s. 34, 29–32.
35 E. Sommerstein, SS z 90 pos. w dn. 18 II 1933, s. 14.
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2.4. Samorządowi sceptycy

Nurtem ambiwalentnym w swym stosunku do samorządu była Narodowa
Demokracja, w której szczególnie wśród młodszych pokoleń działaczy narastały sympatie autorytarne (należy pamiętać o wielonurtowości obozu narodowego). Z jednej strony pochwalała ona samorząd terytorialny jako szkołę
patriotycznego wychowania narodu, tak, jak inne nacjonalizmy, przyznawała
prymat narodowi przed państwem, a więc dawało to szansę dla samorządu,
jako formy obrony narodu np. przed przerostami etatyzmu. Dodać tu należy
raczej liberalne podejście endecji do kwestii gospodarczych i walkę z sanacją
właśnie z pozycji rynkowych w kwestiach gospodarczych. „Silna władza jest
wtedy rzeczywiście silna, kiedy wyzwala energię społeczną narodu, kiedy
umożliwia narodowi ujarzmienie tych sił, które w nim tkwią i tych sił nie krępuje”36. Już program ZLN uwzględniał „Szeroki samorząd miejscowy”
i stwierdzał generalnie: „jak najmniej przymusu państwowego, jak najwięcej
poczynania obywatelskiego”37. Z drugiej strony jednakże założenia ideologii
Romana Dmowskiego i innych prowadziły do wniosku, iż pełnię praw obywatelskich należy przyznać jednostkom do tego przygotowanym. Dlatego endecy nieraz przekonywali, iż wielu Polaków takiej biegłości jeszcze nie posiadło.
Odmawiając równości praw, co w praktyce uderzało w uboższe warstwy, politycy prawicy twierdzili, iż np. w miastach prawo decydowania powinna mieć
przede wszystkim ludność zasiedziała, przywiązana do miasta i państwa, a nie
np. migrujący robotnicy, czy mniejszości narodowe. Związane z tym było hasło tzw. pluralnego prawa wyborczego, przyznającego niektórym wyborcom
więcej niż jeden głos. Wyraźnie dbano o interesy zamożniejszych rodaków,
np. w porozumieniach lanckrońskich z „Piastem” opowiedziano się co prawda za powszechnym prawem wyborczym, ale „przy odpowiednim uwzględnieniu interesów gospodarczych ludności”38. Narodowcy zwracali też uwagę na
kwestie narodowego składu władz samorządowych, tradycyjnie zabiegając
o przewagę żywiołu etnicznie polskiego (np. bronili monopolu języka polskiego w instytucjach samorządowych), proponując w 1925 roku wprowadzenie
tzw. kurii narodowych, separujących w praktyce samorządowców z mniejszości narodowych. Dlatego nie można zrezygnować z daleko idącego nadzoru
państwowego. W retoryce narodowców także i przy okazji kwestii samorządowych, np. w trakcie wyborów nie brakowało akcentów jednoznacznie antysemickich, np., gdy deklarowano, że celem jest „obrona interesów chrześcijańskiego ludu mieszczańskiego przed zażydzeniem miasta”. Głoszono hasła
walki o interesy ekonomiczne rodzimego drobnomieszczaństwa, o unarodo36

J. Petrycki, SS z 58 pos. w dn. 22 II 1932, s. 37.
Program ZLN, Warszawa. 27 X 1919, [w:] II RP. Wybór dokumentów..., dz.cyt., s. 48, 53.
38 E. Dubanowicz, SS z 334 pos. w dn. 6 VII 1927, s. 58; R. Szwed, Samorząd RP..., dz.cyt.,
s. 30.
37
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wienie „rzemiosła, przemysłu i handlu rodzimego”39. Politycznym bastionem
endecji była Polska zachodnia, szczególnie Wielkopolska i Pomorze. W tamtejszych samorządach radni prawicowi cieszyli się olbrzymimi wpływami.
Podkreślano, iż jest to „kolebka państwa polskiego”40. Doprowadziło to do
paradoksu. Oto narodowcy walczący o jedność narodu, niechętni np. przyznawaniu autonomii terytorialnej grupom mniejszościowym, oponowali wobec planów ujednolicenia struktury samorządu w RP, przekonując, że doprowadzi to do regresu w dobrze funkcjonującym samorządzie wielkopolskim,
czy pomorskim, zrównując go np. z kresami wschodnimi, gdzie poziom społecznej świadomości był zatrważająco niski41. Zwolennicy Dmowskiego podkreślali też, szczególnie przed 1926 rokiem, potrzebę zachowania ciągłości
pracy administracji rządowej, ale i lokalnej w imię bezpieczeństwa państwa
(sami i w niej dysponowali początkowo olbrzymimi wpływami). Nie stronili
od antypartyjnej retoryki „chcemy, żeby w życiu samorządowym główną rolę
odgrywały nie poglądy polityczne, ale światopogląd społeczny i związki gospodarcze” przekonywał jeden z posłów. Dlatego m.in. popierali tzw. zawodowych członków samorządów42. Wiązały się z tym korporacjonistyczne fascynacje wielu endeków, w rezultacie których zastanawiano się m.in. nad
kwestią współistnienia samorządu terytorialnego i zawodowych korporacji jako form organizacji życia zbiorowego43.
Ultraprawicowi radykałowie niektórzy działacze OWP po prostu kwestionowali istnienie samorządu terytorialnego44. Co ciekawe, symbol polskiego faszyzmu ONR Falanga, kreśląc totalitarne wizje państwa, wbrew pozorom
przewidywał istnienie samorządu terytorialnego, choć podporządkowanego
faktycznej monopartii, m.in., by zabezpieczał przed nadużyciami ze strony tegoż państwa45
Inaczej przedstawiała się kwestia komunistów. „Koncentrując się na problemie przeprowadzenia rewolucji, przywódcy KPP niewiele uwagi poświęcali konstruowaniu wizji przyszłej Polskiej Republiki Rad”46. Zepchnięci
w znacznej mierze do podziemia, zmarginalizowani społecznie w okresie międzywojennym, komuniści nie odnosili się zatem szerzej do kwestii samorządności municypalnej. Ich doktryna absolutyzowała początkowo samorząd robotniczy. Po fiasku urzeczywistnienia wizji władzy rad komuniści skłonni byli
39

F. Rymar, SS z 100 pos., 23 III 1933, s. 10; Program ZLN..., dz.cyt., s. 49.
S. Bielewicz, SS 45, 22 I 1932, s. 56–62.
41 F. Rymar, SS 85 pos., 13 II 1933, s. 67–70.
42 F. Ilski, SS z 334 pos. w dn. 6 VII 1927, s. 79.
43 K. Kawalec, Narodowa Demokracja wobec faszyzmu 1922–1939, Warszawa 1989, s. 148.
44 Program ONR, [w:] II RP. Wybór tekstów..., dz.cyt., s. 258–261; R. Szwed, Samorząd RP...,
dz.cyt., s. 3031.
45 J.J. Lipski, Katolickie Państwo Narodu Polskiego, Londyn 1994, s. 65, 69–70.
46 A. Dudek, Komunizm, [w:] B. Bankowicz, A. Dudek, J. Majchrowski, Główne nurty współczesnej polskiej myśli politycznej, t. 1, Kraków 1996, s. 177.
40
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traktować wszelkie instytucje w wąsko pojętym kontekście klasowym służebności wobec klasy robotniczej47.
Obok narodowców, do grona sceptyków względem rozwoju samorządności można zaliczyć obóz sanacyjny. Wiązał się z nim paradoks rodowodu tychże środowisk w wielu przypadkach lewicowy socjalistyczny czy również radykalny społecznie w postaci frondystów z endecji początku XX stulecia. To pod
rządami J. Piłsudskiego u zarania II RP za jednym zamachem ustanowiono jeden z najbardziej demokratycznych systemów w Europie, w którym przecież
przewidziano znaczące miejsce i dla samorządności lokalnej. W miarę trwania
niepodległości, pogłębiania się kryzysu politycznego, destabilizowania kraju,
zwłaszcza przez centroprawicowe rządy, wśród stronników Marszałka narastało rozczarowanie do ideałów demokratycznych. Po ostatecznym zerwaniu
z demokratyczną lewicą parlamentarną (PPS i PSL „Wyzwolenie”) intencje
sanacji stały się bardzo wyraźne. Akcentowano hasło pracy dla państwa,
w myśl którego niezbędnej naprawie poddane miało być niemal całe życie publiczne, w tym samorządy. Jednoznacznie podkreślano, iż nie można przeciwstawiać samorządu instytucjom państwowym. W typowej dla lat 30-tych manierze dezawuowano wszelkie niemal przejawy XIX-wiecznych idei liberalnych. Zdaniem Bronisława Pierackiego wiodły one do zgubnego w swych konsekwencjach „zaczepnego dualizmu instytucji”, zamiast do ich harmonii48.
Wolność samorządu dla sanatorów nie mogła oznaczać zupełnej wolności od
państwowej ingerencji. „Samorząd jest tylko jedną z ram zorganizowanego
udziału obywateli w wykonywaniu zadań publicznych” argumentował Karol
Polakiewicz49. Uznawano raczej, iż źródłem samorządu nie jest naturalne prawo do samoorganizacji, ale wola państwa, którego interes musi pozostać
nadrzędnym. W kręgach sanacyjnych rozważano m.in. wprowadzenie do samorządu tzw. wirylistów, podwyższenie cenzusu wiekowego prawa wyborczego, wprowadzenie pośrednich wyborów. Skoro obywatele nie są jeszcze odpowiednio wyrobieni politycznie to nie może być mowy o pełnym demokratyzmie i braku państwowej kurateli. Pełnia praw wyborczych w pierwszej dekadzie RP zdaniem jednego z sanatorów była „na wyrost”50. Generalnie zaś,
analogicznie, jak w innych dziedzinach życia społecznego, szermowano hasłami tzw. odpartyjnienia samorządu, uwolnienia go od jałowych sporów ideologicznych, od skorumpowanych koterii. Miejsce skompromitowanych polityków powinni zająć autentyczni fachowcy, tudzież różne organizacje społeczne,
reprezentujące realne interesy, a nie doktrynalną abstrakcję. Sceptycznie oceniano też perspektywy własnej działalności gospodarczej samorządu. Dążono
do faktycznego. o ile wręcz nie zespolenia, to co najmniej podporządkowania
47

S. Wójcik, Samorząd…, dz. cyt., s. 152.
S. Pieracki, SS z 45 pos. w dn. 22 I 1932, s. 50–52.
49 K. Polakiewicz, SS z 85 pos. w dn. 13 II 1933, s. 55.
50 K. Duch, SS z 86 pos. w dn. 7 VII 1938, s. 3.
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samorządu państwu51. Nie dysponując większością nieodzowną do zmiany
konstytucji, od początku lat 30-tych sanatorzy przystąpili do ograniczania
praw i wolności obywatelskich poprzez ustawy. Objęły one m.in. samorząd terytorialny. Pod hasłami jego unifikacji zwiększono uprawnienia administracji
państwowej. Konstytucja 1935 roku, choć formalnie uznająca samorząd,
w istocie stanowiła finał antysamorządowej polityki.
Deklaracja OZN, w wielu punktach odchodząca od tradycji piłsudczyzny,
pomijała kwestię samorządności52.
Jeszcze w 1938 roku przyjęto ustawę, która niwelowała proporcjonalność
wyborów53.
Po śmierci Józefa Piłsudskiego pogłębiły się procesy dywersyfikacji obozu
sanacyjnego. O ile jego główny nurt dryfował ku prawicy społecznej i autorytaryzmowi, to nurty lewicujące (SD, syndykaliści z ZZZ i ZPMD, część środowisk legionowych i młodzieżowych), pozostając przy imponderabiliach silnego
rządu, sprawnego państwa, szukała projektów restytucji demokracji w nowych
formach, uwzględniając samorządność terytorialną54. Z obozem sanacyjnym
związani byli też znani badacze samorządności (Maurycy Jaroszyński, Tadeusz
Bigo).
Na marginesie dyskusji samorządowej pojawiła się też w Polsce kwestia regionalizacji kraju, której promotorami były środowiska niepolityczne kulturalne, nauczycielskie. Unikano, z oczywistych powodów, przeciwstawiania ewentualnych regionów państwu i w charakterystyczny dla polskich uwarunkowań
sposób, koncentrowano się na aspektach kulturowych, a nie ekonomicznych
regionalizacji. Głównymi antagonistami zwolenników regionalizacji byli narodowcy. Problem ten pojawił się na szerszą skalę też w dyskusjach obozu władzy po 1926 roku55.

3. Samorządowe nadzieje czasu wojny
Czas wojny i okupacji sprzyjał dyskusjom ideowym. Klęska międzywojennego państwa, jego daleko posunięta delegitymizacja w oczach wielu Polaków
stwarzały szeroką płaszczyznę kreślenia wizji ustrojowych nowej Polski. Nastąpiła typowa dla czasów wojen radykalizacja ideologiczna i wzrost sympatii le51 K. Polakiewicz, SS z 85 pos..., dz.cyt., s. 56–58; W. Paruch, Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego 1926–1939, Lublin 2005, s. 316–317, 332.
52 Deklaracja OZN, Warszawa, 21 II 1937, [w:] II RP. Wybór tekstów..., dz.cyt., s. 301–308.
53 R. Szwed, Samorząd RP..., dz.cyt., s. 21–22.
54 Zafascynowani syndykalizmem działacze wywodzący się z ruchu zetowego pragnęli oprzeć
samorząd terytorialny na związkach zawodowych (pełniących tu raczej funkcję samorządu zawodowego), np. Projekt programu Związku Patriotycznego opracowany przez Jerzego Szuriga i Stefana Szwedowskiego, BN, rkps., sygn. 16271.
55 M. Grzybowska, Decentralizacja…, dz. cyt., s. 213–215; W. Paruch, Myśl…, dz. cyt.,
s. 325–328.
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wicowych. Samorząd postrzegano jako panaceum na etatystyczne przerosty
rządów sanacyjnych, a także jako jedną z gwarancji praw obywatelskich. Deprecjacja przedwojennych władz skutkowała powszechną aprobatą dla samorządu i nadziejami na wzrost jego znaczenia. Nawet relatywnie niewielkie
ugrupowania polityczne w konspiracji potrafiły stworzyć obszerne i szczegółowe programy.
Tradycyjnie prym wiedli socjaliści i ludowcy.
Wśród tych pierwszych, pod wpływem negatywnych doświadczeń rządów
sanacyjnych oraz dezaprobaty dla systemów totalitarnych, narastały radykalne
nastroje. M.in. uważano, iż nie ma potrzeby tworzenia projektów samorządu,
administracji itp., gdyż w momencie wyzwalania się spod okupacji dojdzie do
spontanicznego aktu społecznej samoorganizacji56.
SL konsekwentnie głosiło wizje oparcia życia społecznego na samorządzie
gospodarczym, zawodowym i właśnie terytorialnym. Ruch ludowy nadal projektował wzrost roli samorządu, jego samowystarczalność, stopniowe przejmowania uprawnień od administracji. Refutacja sanacyjnych haseł o tzw. fachowości prowadziła ludowców do wniosku, że samorządowe kadry potrzebują napływu nowych ludzi, posiadających autentyczną społeczną legitymację57.
Równie radykalnie demokratyczne były takie partie, jak SD, czy Polska
Ludowa Akcja Niepodległościowa wyrastające z lewicowych, demokratycznych nurtów sanacji58.
Blisko ich stanowiska sytuowało się SP, choć chciało ono pogodzenia w samorządzie czynnika demokratycznego, politycznego z obecnością apolitycznych fachowców. Pewnym kompromisem między demokracją a budzącym
wciąż zainteresowanie korporacjonizmem miała być obecność reprezentantów samorządu w senacie59.
Bardzo oryginalne były wizje Związku Syndykalistów Polskich oraz radykalnie lewicowej Syndykalistycznej Organizacji Wolność, w uspołecznionym
państwie samorząd terytorialny wraz ze strukturami związków zawodowych
tworzyłby podstawę życia publicznego, ale, co ciekawe nie cały pochodziłby
z wyborów powszechnych, gdyż w części miał być wybrany przez związki zawodowe i samorząd zawodowy. W skomplikowanym systemie różnych izb współistniejących z Sejmem miała tez istnieć Izba Samorządu Terytorialnego wybrana przez niższe szczeble samorządu60.
56 J. Zając, Terenowe organy władzy w programach i dokumentach partii politycznych
(1940–1950), Warszawa 1988, s. 34.
57 Deklaracja ideowo-programowa ruchu ludowego, Warszawa, XII 1943, [w:] Wizje Polski.
Programy polityczne lat wojny i okupacji 1939–1944, opr. K. Przybysz, Warszawa 1992, s. 300.
58 Czyt. szerzej: E. Fogelzang-Adler, Idea samoorganizowania się społeczeństwa w myśli programowej konspiracyjnych ugrupowań liberalnodemokratycznych w latach 1939–1945, [w:] Co
znaczył..., dz.cyt., s. 149–161.
59 J. Zając, Terenowe…, dz. cyt., s. 43.
60 Kujmy broń, Warszawa 1944, s. 10–14, 16; Nasze cele i zadania, „Sprawa Chłopska” nr 6
XII 1942; Zadania i cel, „Czyn”, 24 VII 1943.
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Natomiast narodowcy na tle politycznej lewicy i centrum, a nawet drobniejszych grupek prawicy przejawiali raczej umiarkowane zainteresowanie samorządem. Obóz narodowy w ogóle niechętny był spekulacjom dotyczącym powojennego ustroju, uznając, iż dopiero po uzyskaniu niepodległości przyjdzie
na to czas. Narodowcy przejawiali zainteresowanie ideami korporacjonistycznymi (obecnymi zarówno w ówczesnej nauce społecznej Kościoła, jak
i w większości doktryn faszystowskich), stawiającymi na przymusową organizację życia społecznego wedle podziału zawodowego, w pewnym stopniu na
wzór dawnych stanów. Ich myśl zawierała też w sobie pierwiastek elitaryzmu61.
Także władze na uchodźstwie prowadziły dyskusje samorządowe, czego
przejawem stała się obecność rzeczonej kwestii w dyskusjach namiastki emigracyjnego parlamentu Rady Narodowej62, oraz powołanie stosownych instytucji Biura Prac Administracyjnych u boku prezydenta w maju 1942 roku oraz
Ministerstwa Odbudowy Administracji Publicznej w lipcu 1943 roku. Pod egidą władz swe prace prowadzili znani przedwojenni teoretycy M. Jaroszyński
i S. Kasznica. Nieprzypadkowo także samorządność i decentralizację uwzględniały deklaracje Krajowej Rady Politycznej i RJN63.

4. Złudzenia i dyskusje pierwszych lat powojennych
Niepodległościowe ugrupowania nie miały jednakże szans realizacji swych
wizji. Przejmowanie w Polsce władzy przez PPR oznaczało zdecydowane ograniczenie samorządowych dyskusji. Ruch komunistyczny odrodzony w czasie
wojny nie wykazywał znaczniejszego zainteresowania omawianą problematyką.
Wynikało to założeń ideologicznych. Leninowska doktryna tworzyła centralistyczną wizję partiigrupy zdyscyplinowanych rewolucjonistów, zdolnych do bezwzględnej walki i opartych na hierarchicznych regułach. Skutkowało to potem
w praktyce przywiązaniem do odgórnych działań, hipertrofią czynnika biurokratycznego, a także, wbrew egalitarystycznemu etosowi, hierarchizacją życia
społecznego. Leninowska teoria żywiołowości ruchu robotniczego zaszczepiła
zaś komunistom niewiarę w sens spontanicznych działań samego społeczeństwa. Do tradycji lewicowych należała idea jednolitości, zamiast trójpodziału
władz, co też nie pozostało bez wpływu na komunistów, którzy jednakże dalecy byli od demokratycznego ducha, np. Komuny Paryskiej. Na dodatek znaczną część życia codziennego społeczeństwa w ZSRR organizowano wedle klucza zawodowego, a nie terytorialnego. Dodać też należy, iż przejmowanie władzy w Polsce przez PPR odbywało się głównie poprzez wysoce zbiurokratyzo61

Na drodze do wielkości. Rozważania programowe SN, Warszawa, V 1943, [w:] Wizje Polski..., dz.cyt. s. 212.
62 E. Duraczyński, R. Turkowski, O Polsce na uchodźstwie. Rada Narodowa RP 1939–1945,
Warszawa 1997, s. 171.
63 J. Zając, Terenowe…, dz. cyt., s. 16–21.
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wane struktury wojska i aparatu przemocy, a nie samoorganizację samych obywateli. Z tychże wszystkich powodów „całe ustawodawstwo PRL (...) jest konsekwentnie sformułowane pod kątem widzenia centralizacji władzy”64.
Samorząd terytorialny w jego tradycyjnych formach uznano za burżuazyjny przeżytek, „a dzieła wyzwolenia mogą dokonać jedynie struktury nowego
ładu”65. Paradoks komunizmu wyrażał się zatem w maskowaniu niedemokratycznej, czasami wręcz totalitarnej praktyki ultrademokratycznymi hasłami
rządów ludów, samorządności, itp.
Polscy komuniści spod znaku PPR wykazywali jednak na początku daleko
posunięty pragmatyzm, zdając sobie sprawę ze swej społecznej izolacji.
W miarę wyzwalania kraju spod hitlerowskiej okupacji prowadzono
próby organizowania w niektórych miejscowościach samorządu. Komuniści
lansowali wzorem ZSRR koncepcje tzw. rad narodowych, które miałyby być
zarazem samorządem lokalnej społeczności, jak i organem administracji
państwowej, stanowiąc zarazem władzę ustawodawczą jak i wykonawczą. Początkowo chciano po prostu tworzyć lokalne emanacje KRN, co ciekawe, nawet w obrębie sojuszników z PKWN nie znajdując entuzjazmu dla tych koncepcji. Trwający od czerwca 1944 roku proces powstawania rad, latem i jesienią sformalizowano. System rad narodowych oparto o delegowanie członków przez różne organizacje społeczne, rezygnując z wyborów. Radom przyznano możliwość kooptacji znacznego procenta swych członków. Odejście
od „kretynizmu fachowości” w życiu publicznym, jak to określił Władysław
Gomułka, w sytuacji braku demokratycznych wyborów, doprowadziło pod
pretekstem zmiany składu klasowego do upartyjniania rad66. Rady stały się
jednak w praktyce pewną namiastką samorządu, współistniejąc z administracją rządową.
Ogniskujące niezależne tendencje w pierwszych latach Polski Ludowej PSL
stanęło w obronie tradycyjnego samorządu, choć korzystało przy tym z możliwości legalnego działania w radach narodowych (do połowy 1947 roku ciesząc
się przewagą zwłaszcza na niższych stopniach rad). Ludowcy domagali się stworzenia samorządu niezależnego od rządu i KRN, wolnego od tzw. klucza partyjnego w obsadzie stanowisk, nie podlegającego pionowej hierarchii administracyjnej, praworządnego, samodzielnego finansowo67 (o ironio historii komuniści powielali tu przedwojenną, prawicową niechęć do ekonomicznego
upodmiotowienia gmin poprzez ich własną działalność gospodarczą).
Także tolerowana przez komunistów PPS, balansująca między wymuszonym
serwilizmem a próbami niezależności od komunistów, wbrew PPR próbowała
przemycić do centralizującego się życia idee samorządowe. M.in. zgłaszano
64

B. Ledworowski, Samorząd w miejscowości, Warszawa 1989, s. 23.
M. Śliwa, Rozwój idei..., dz.cyt., s. 9.
66 J. Zając, Terenowe…, dz. cyt., s. 66–92, 98–114.
67 Tamże, s. 123–129, 197; R. Szwed, Samorząd RP..., dz.cyt., s. 109.
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wątpliwości, co do samej nazwy „rada” wskazując, iż właściwszym stałoby się
określenie „sejmik”, bo rady nie pełniły wszak roli tylko doradczej68.
Do 1950 roku utrzymywał się jeszcze faktycznie dualistyczny model rad
i administracji. Unicestwienie PSL, faktyczna likwidacja PPS oraz wasalizacja
pozostałych legalnych ugrupowań oznaczała także kres samorządowych marzeń69. Centralizm i biurokratyzm osiągnęły w stalinizmie swe apogeum. Arcydemokratyczne w swej frazeologii hasła jednolitości władzy i przejęcia przez
rady narodowe wielu zadań państwa służyły za parawan likwidacji resztek i tak
ułomnej samorządowości rad. Wpleciono je w administrację państwową, czyniąc jedynymi jej organami w terenie na mocy ustawy z 1950 roku. Likwidacja
gmin i wprowadzenie m.in. niewielkich gromad przeniosło ciężar decyzji na
wyższy, powiatowy szczebel70. Konstytucja z 1952 roku usankcjonowała rady
w powyższym kształcie.

5. Walka o samorząd w dobie PRL
Wszystkie przełomy ustrojowe w dziejach PRL cechowała rewitalizacja
kwestii rad narodowych. Słabość przyjętego modelu wynikała zarówno z centralizmu państwa, przerostów biurokracji, problemów ze społeczną legitymacją systemu, ale również wiązała się z anomią społecznej samoorganizacji,
z dostrzeganą przez socjologów swoistą „próżnią socjologiczną”, gdzie pomiędzy małymi, pierwotnymi grupami społecznymi a narodem brakuje szczebli
pośrednich71. Formalnie PZPR przywiązywała duże znacznie do rad, twierdząc, iż mają one być, w przeciwieństwie do „burżuazyjnego” samorządu, realnie bliskie ludowi. Teoretycznie rady narodowe miały wypełniać wiele ról
tradycyjnie przypisywanych samorządowi terytorialnemu zapewniać reprezentację lokalnych interesów (w realiach komunistycznych m.in. zapewniać ich
pionową transmisję) i zaspakajać potrzeby mieszkańców. Z punktu widzenia
rządzących organy te miały mobilizować poparcie, stanowić formę kierownictwa politycznego72.
Po 1956 roku próbowano zwiększyć zakres decentralizacji, jednakże wobec
braku demokratycznych wyborów nowe rozwiązania ustawowe doprowadziły
68

J. Zając, Terenowe…, dz. cyt., s. 228.
Samorządowe hasła przetrwały za to na emigracji (zob np. A. Siwik, PPS na emigracji
1945–1956, Kraków 1998, s. 156). Pewną ciekawostką jest fakt, że nawet niedemokratyczne praktyki komunizmu nie zmieniły endeckiej ostrożności narodowcy opowiadali się za samorządem,
ale wciąż wprowadzali dużo obostrzeń w koncepcjach demokracji lokalnej, np. wirylistów, paralelność uprawnień ze stanem świadomości społeczeństwa (por. S. Kilian, Problematyka samorządności w programach ugrupowań prawicy narodowej w latach 1945–1998, [w:] Co znaczył...,
dz.cyt., s. 134–140.
70 J. Zając, Terenowe…, dz. cyt., s. 248.
71 S. Jałowiecki, Decyzje i wartości. Reforma ustroju terytorialnego Polski jako obszar konfliktu i odmiennych wizji dobra wspólnego, Opole 2003, s. 7.
72 J.P. Gieorgica, Polska lokalna we władzy PZPR, Warszawa 1991, s. 21–34.
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jedynie do wzrostu znaczenia lokalnych struktur partyjnych i ich liderów. To
zaś stało się kanwą reform dokonanych za rządów Edwarda Gierka i stworzenia gmin, 49 województw oraz likwidacji powiatów. Przyczyniły się one bez
wątpienia do pewnego awansu cywilizacyjnego wielu drobniejszych ośrodków
miejskich, ale jednocześnie wzmocniły władzę centralną i rolę samej partii,
gdyż niezbyt duże województwa stawały się zależne od centrum73.
Mimo prób różnych zmian można mówić o „świadomości dysfunkcjonalności istniejących struktur samorządowych”, w tym także rad narodowych.
Obojętność wobec nich była normą, zaś dyskusje objęły tylko wąskie kręgi specjalistów. W praktyce rady stały się po prostu organem administracji i zarazem
jednym z licznych teatrów, odgrywających spektakle w wykonaniu biurokracji
partyjnej, niezrozumiałe dla zwykłych obywateli. Ich rola w rozwiązywaniu lokalnych problemów nie należała do znaczących. Proces wyborczy rzecz jasna
pozostawał fikcyjny74.
Idea szeroko pojętej samorządności w naturalny sposób stawała się antytezą biurokratycznej władzy i w różnych postaciach powracała w kolejnych
kryzysach. W latach 70-tych, w etosie KOR społeczna samoorganizacja odegrała walną rolę, promując specyficznie KOR-owski antyinstytucjonalizm, wymierzoną w system „antypolityczną politykę”. Społeczną samoorganizację
uznano za najskuteczniejszą formę oporu wobec niedemokratycznej władzy75.
Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż z wielu powodów KOR musiał się skupiać raczej na kwestiach pracowniczozwiązkowych76.
Sierpień’80 oznaczał wielką rewitalizację kwestii samorządu. Protest społeczny dotyczył wielu aspektów życia społecznego. Ruch solidarnościowy stał
się inspiratorem licznych dyskusji, w tym także i samorządowej. Paradoksalnie, przez kilka pierwszych miesięcy swego istnienia NSZZ „Solidarność”
stronił od hasła samorządu (dotyczyło to także i samorządu pracowniczego).
Obawiano się wciągnięcia nowego ruchu we współodpowiedzialność za system. Reorientacja w znacznej mierze spowodowana została naciskiem oddolnym, ze strony zwykłych związkowców. „Solidarność” w sytuacji jej masowej
popularności zaczęła być traktowana przez wielu obywateli jako sui generis
substytut niepopularnych władz. oczekiwano od niej rozwiązywania wielu banalnych z pozoru problemów codziennej egzystencji. Wśród władz związku
stopniowo rosło zainteresowanie tematem, na dodatek sporą aktywnością wykazały się tutaj niektóre regionalne struktury „Solidarności”77. Usankcjonowaniem akceptacji idei samorządu stał się słynny I KZD, gdzie z inicjatywy
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Historia chłopów…, dz. cyt., s. 373.
R. Kozioł, Debata samorządowa w czasach pierwszej „Solidarności”, Kraków 2004, s. 43–62.
75 J. Regulski, Samorząd III RP…, dz.cyt., s. 30.
76 S. Jałowiecki, Decyzje…, dz.cyt., s. 47–48.
77 Mało znanym pozostaje epizod prób startu w wyborach do rad narodowych grupy działaczy jednoznacznie antysystemowej KPN (zob. S. Jałowiecki, Decyzje…, dz.cyt., s. 49).
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Ludwika Dorna i Lecha Kaczyńskiego wpisano do programu zasadnicze treści, dotyczące demokratycznego samorządu terytorialnego. Ruch solidarnościowy pojmował samorząd raczej jako formę oddolnej samoorganizacji, skierowanej przeciw władzom państwa, a nie elementem administracji terenowej78. Po raz kolejny w dziejach Polski, choć w zupełnie innej konfiguracji politycznej, powrócił wątek upartyjnienia lokalnego życia publicznego. „Solidarność” kwestionowała rolę Frontu Jedności Narodu w nominacjach kandydatów na radnych faktycznie jednej z głównych barier demokratyzacji. Solidarnościowi adherenci samorządu domagali się zmian ordynacji wyborczej, równości szans kandydatów, swobody zgłaszania i rejestrowania kandydatów, społecznej kontroli rad. W popularnych w ruchu solidarnościowym wizjach stworzenia, obok Sejmu, Izby Samorządowej przewidziano miejsce dla reprezentacji terytorialnej. W toczonych dyskusjach konkretyzowano kluczowe postulaty
m.in. rozdział kompetencji z administracją państwową, nadzór tylko w kwestii
legalności, mówiono też o niezależności ekonomicznej samorządu i prawie
obywateli do poszukiwania na najniższym szczeblu własnych specyficznych
form samoorganizacji. Radykałowie z kręgów samorządu pracowniczego tzw.
„Sieci”, obejmującej komisje zakładowe związku z wielkich zakładów pracy
w listopadzie 1981 roku przedstawili dość szczegółowy program, m.in. 5-przymiotnikową ordynację gminnych wyborów79.
Ożywienie intelektualne ogarnęło kolejne środowiska, m.in. balansujące
między władzą a opozycją środowisko konwersatorium „Doświadczenie
i Przyszłość”. W satelickich wobec komunistów ZSL i SD ferment ideowy dotyczył także i kwestii urealnienia samorządności terytorialnej. Dyskusje objęły
także struktury PZPR. Na forach Biura Politycznych i Plenów KC rozmawiano m.in. o zakresie upartyjnienia, udziale rad w zarządzaniu gospodarką, nie
stroniąc od krytyk dotychczasowego modelu80. Także w praktyce niektórych
rad narodowych, w posierpniowej atmosferze, pojawiały się spontanicznie
próby pewnej samodzielności, swobodniejszej dyskusji itp. IX Zjazd PZPR,
mimo podjęcia tematyki nie przyniósł rewolucyjnych zmian. Za frazeologią
proreformatorskiej nowomowy, wskazującej na potrzebę wzmocnienia i demokratyzacji rad, nie poszły czyny81.
Stan wojenny nie tylko w sferze symbolicznej zahibernował samorządowe
poszukiwania. Przyjęta w 1983 roku ustawa o radach narodowych i potem
ordynacja wyborcza nie wyszły naprzeciw hasłom systemowych zmian82.

78 J. Regulski, Samorząd III RP…, dz.cyt., s. 37. Samorząd został też zaakceptowany przez
NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych.
79 R. Kozioł, Debata…, dz.cyt., s. 117, 167–171.
80 Tamże, dz.cyt., s. 64–66.
81 Tamże, s. 81.
82 Tamże, s. 187.

Nr 1 (6)/2006 Społeczeństwo i Polityka

27

Rafał Chwedoruk

6. Odrodzenie samorządu
Problem samorządu w PRL powrócił jednak w miarę niepowodzeń w reformowaniu gospodarki. Władze próbowały dyskutować o zwiększeniu roli
rad narodowych w ramach tzw. II etapu reformy. Gdy nabrał tempa proces
zmian politycznych, podczas obrad „okrągłego stołu” samorząd był jednym
z tematów negocjacji, choć nie stanowił negocjacyjnego priorytetu dla strony
solidarnościowej. W zespole stowarzyszeń i samorządu terytorialnego, wśród
wielu dyskutowanych kwestii związanych z demokracją lokalną, reprezentanci
Komitetów Obywatelskich poddali w wątpliwość dotychczasowy podział na
województwa. Elementem programu opozycji stała się demokratyczna gmina,
jej niezależność od państwa, prawo tworzenia związków z innymi83.
Nowo wybrany „kontraktowy” parlament szybko rozpoczął debatę samorządową, mającą na celu stworzenie ustrojowych i prawnych podstaw nowego,
demokratycznego przedstawicielstwa lokalnego. Kluczowa była tu kwestia demokratycznej ordynacji. Podstawowy spór dotyczył ordynacji wyborczej czy
ma mieć charakter większościowy, czy proporcjonalny? Zwolennicy jednomandatowych okręgów wykorzystywali narosłe jeszcze w czasach PRL antypartyjne resentymenty oraz specyfikę elekcji w małych społecznościach potrzebę bliższej znajomości kandydata. Ich adwersarze doceniali walor reprezentatywności systemu proporcjonalnego, szans zdobycia mandatu przez grupy mniejszościowe, co jest ważne dla całego systemu politycznego. Współczesna demokracja nie może obejść się bez partii politycznych i temu służyć powinna ordynacja. W efekcie zawarto kompromis różnicujący prawo wyborcze
w zależności od wielkości gminy84.
6.1. Wizje samorządu w programach partii politycznych

Temat samorządu znalazł miejsce w programach i dyskusjach rodzących
się w Polsce partii politycznych.
Ugrupowania lewicowe, zarówno o post-PZPR-owskim, jak i postsolidarnościowym rodowodzie jednoznacznie popierały samorząd terytorialny.
W tradycjach demokratycznych nurtów lewicy znajdowało się „swobodne samoorganizowanie się społeczeństwa”, samorząd to przejaw aktywności danej
grupy społecznej, jak i zarazem jej stymulator. Stanowi on niezbędny element
demokratycznego państwa i społeczeństwa. Poza tym samorząd postrzegano
jako istotny instrument obrony przed zakusami leseferystycznego kapitalizmu.
Dla lewicy cele społeczne powinny mieć pierwszeństwo względem ekonomicz83

J. Regulski, Samorząd III RP…, dz.cyt., s. 54–60.
R. Chruściak, Ordynacja wyborcza do rad gmin z 1990 roku parlamentarne dyskusje i spory,
[w:] Państwo demokracja samorząd. Księga jubileuszowa na 65-lecie profesora Eugeniusza Zielińskiego, Warszawa 1999, s. 49–58.
84
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nych. Domagano się prawa działalności gospodarczej dla gmin, równouprawnienia własności komunalnej względem państwowej i prywatnej. Mienie i aktywność gmin mogłyby wspierać walkę z bezrobociem. Samorząd dbający o infrastrukturę byłby istotnym podmiotem polityki społecznej. Dlatego też oponowano względem pomysłów szerszego nadzoru państwa85.
Niewielkie ugrupowania lewicowe o solidarnościowych korzeniach dokonywały wręcz apoteozy demokratycznego samorządu, przeciwstawiając go
państwowej biurokracji i uznając za uosobienie demokracji. Powtarzano tradycyjne hasła demokracji społecznej, wykraczającej poza demokrację parlamentarną, uspołeczniającej państwo. Gmina ma upodmiotawiać mniejsze społeczności. Samorząd w różnej jego formie (także terytorialny) uważano za skuteczniejszy nawet od tradycyjnego państwa opiekuńczego jako podmiot polityki społecznej. Środowiska te aprobowały też własność komunalną i prowadzenie działalności gospodarczej przez samorząd86.
Tradycyjnie ludowcy należeli do aktywnych uczestników debat. O znaczeniu samorządu w ich koncepcjach świadczy projekt stworzenia w miejsce senatu izby reprezentującej właśnie lokalne samorządy87. Ruch ludowy wyraźnie
podkreślał potrzebę rozdziału administracji i samorządu oraz prawa do prowadzenia wszelkiej działalności przez samorząd. Ludowcy zwracali uwagę na
konieczność niwelacji dysproporcji w rozwoju różnych regionów Polski88
Ugrupowania radykalnej prawicy, często wprost nawiązujące do dziedzictwa endecji szczególną uwagę przywiązywały do kwestii integralności terytorialnej państwa, a priori odrzucając wszelkie idee regionalizacji, powstawania
silnych, niezależnych i dużych struktur lokalnych, obawiając się, iż byłby to
„demontaż państwa”, być może inspirowany z zagranicy. Państwo powinno
mieć organiczny charakter, a nie przeistaczać się w luźną federację różnych interesów lokalnych, czy grupowych. Tak jak przed wojną sceptycznie podchodzono do stanu obywatelskiej świadomości89.
Najsilniejsze wśród prawicy narodowokatolickiej ZChN jednoznacznie
wsparło demokratyzm odradzającego się samorządu, jak wiele innych ugrupo85 Deklaracja SdRP uchwalona przez Kongres Założycielski w dn. 28 I 1990 r., [w:] Programy
partii i ugrupowań parlamentarnych 1989–1991, cz. I, opr. I. Słodkowska, Warszawa 1995, s. 96;
SdRP. Program społeczno-gospodarczy, [w:] Tamże, s. 106; Program społeczno-gospodarczy SdRP
„Polska postępu, prawa i demokracji”, [w:] Tamże, cz. II, s. 25.
86 J.J. Lipski, Głos w dyskusji, [w:] Liberalizm i socjaldemokracja wobec wschodnioeuropejskiego wyzwania, red. P. Marciniak, A. Stadler, Warszawa 1991, s. 38; C. Miżejewski, Bilans myśli, „Robotnik” nr 8405, 10 XI 1992; P. Marciniak, Demokracja czas próby, [w:] Polska na rozdrożu, Warszawa 1993, s. 84; Radny z PPS, rozmowa z R. Bartkowskim, „Robotnik Mazowiecki”
nr 5, IX 1990.
87 Konstytucja RP (projekt PSL), [w:] Projekty konstytucyjne 1989–1991, red. M. Kallas, Warszawa 1992, s. 127.
88 Program PSL (projekt), [w:] Programy partii..., dz.cyt., cz. I, s. 38; Program PSL w ujęciu tezowym, [w:] Tamże, cz. II, s. 38.
89 S. Kilian, Problematyka…, dz.cyt., s. 144–146; J. Tomasiewicz, Ugrupowania neoendeckie
w III RP, Toruń 2003, s. 274–276, 285.
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wań mówiło o trójszczeblowym podziale terytorialnym. Wyraźnie natomiast
zaznaczono nie przeciwstawianie samorządu państwu90.
Sytuujące się pomiędzy tradycjami niepodległościowymi, chadeckimi i liberalnymi, a odgrywające istotną rolę w pierwszej połowie lat 90-tych Porozumienie Centrum zwracało uwagę na nieodzowność niezależności samorządu
od państwa. Promowano jego dwuszczeblowy charakter, niezależność finansową (choć odrzucano gminę jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą), a także snuto enigmatyczne koncepcje ogólnokrajowej reprezentacji samorządów91.
Radykalnie niepodległościowa KPN domagała się jak najszybszych zasadniczych korekt podziału terytorialnego, by stworzyć wielkie województwa.
Partia Leszka Moczulskiego wahała się, czy podział terytorialny winien być 2
czy 3 szczeblowy92.
Środowiska związane z szeroko pojętym liberalizmem stawiały w centrum
zainteresowania wolny rynek i popierały rozwój samorządności w takich formach, które służyłyby nieskrępowanej konkurencji. Sztandarowym niemal hasłem stała się decentralizacja kraju, m.in. poprzez jego regionalizację, która
jest „jednym z filarów demokratycznego kapitalizmu”. Pochwalano lokalne
odrębności. Decentralizacja to także osłabienie roli państwa w gospodarce, to
uwzględnienie lokalnego zróżnicowania. UD podkreślała potrzebę zmian
ewolucyjnych93. Samorząd to także miejsce kształtowania się niezbędnych
w kapitalizmie elit. Negowano koncepcje działalności gospodarczej gmin, jako opartej o odrzucaną przez liberałów własność społeczną i mogące łatwo
prowadzić do nadużyć.
Środowiska konserwatywne, usytuowane pomiędzy narodowokatolickimi
a liberalnymi, bodaj najczęściej ze wszystkich nurtów politycznych podejmowały problematykę samorządności. Generalnie, wbrew całej europejskiej tradycji konserwatywnej, jej rodzimi reprezentanci nieco rzadziej odwoływali się
do kategorii państwa, co w oczywisty sposób było rezultatem polskiej specyfiki, zwłaszcza drugiej połowy XX wieku94. Podobnie jak wszyscy entuzjaści liberalizmu ekonomicznego odrzucano gminę czy powiat jako podmiot gospodarczy. „Dobrobyt całej gminy należy tworzyć przede wszystkim poprzez po90 Program ZChN, [w:] Programy partii..., dz.cyt., cz. I, s. 190–191; ZChN. Deklaracja ideowa
i programowa, [w:] Tamże, cz. II, s. 101.
91 Oświadczenia PC po wyborach samorządowych, [w:] Programy partii..., dz.cyt., cz. I;
s. 209–211; Projekt programu gospodarczego PC, [w:] Tamże, cz. II, s. 125.
92 Konstytucja RP (projekt KPN), [w:] Projekty konstytucyjne..., dz.cyt., s.166–167; KPN. Program III RP, [w:] Programy partii..., dz.cyt., s. 258. Zwraca uwagę tendencja powrotu do historycznych nazw, np. Sejmik ziemski, regent, itp.
93 Polska ku demokratycznemu kapitalizmowi. Materiały z II Kongresu KLD, [w:] Programy
partii..., dz.cyt., cz. II, s. 109; Uchwała programowa zjazdu zjednoczeniowego UD, [w:] Tamże,
s. 214–215.
94 K. Wandowicz, Współczesny konserwatyzm polityczny w Polsce 1989–1998, Wrocław 2000,
s. 130, 132.
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6.2. Debata wokół kwestii podziału terytorialnego

Konstytucja RP z 1997 roku potwierdziła status samorządu. Główna debata poświęcona samorządowi terytorialnemu rozegrała się jednak później,
w okresie rządów koalicji AWSUW. Pretekstem do niej stała się reforma, mająca na celu wprowadzenie nowego trójszczeblowego podziału terytorialnego
kraju. Co ciekawe, rozbieżności w tej materii szły w poprzek podziałów partyjnych zarówno w obrębie nurtów definiujących się jako prawicowe, jak i lewicowych, doszło do polemik. W zasadzie tylko środowiska jednoznacznie aprobujące liberalizm gospodarczy poparły reformy. To zaś wskazuje, iż dyskurs samorządowy stał się jedną z zapowiedzi podziału politycznego wedle symbolicznej,
ujawnionej w 2005 roku, osi „Polska solidarna” versus „Polska liberalna”.
Zwolennicy stworzenia nowych województw argumentowali przede wszystkim, iż reforma jest jednym z warunków rozwoju cywilizacyjnego i ekonomicznego, gdyż dotychczasowa struktura powstała w zupełnie innych realiach.
Zwolennicy nowego podziału terytorialnego wskazywali na kontekst ekonomiczny słabnięcie roli państwa w gospodarce i polityce społecznej. Agregacja
mniejszych województw przez wielkie pozwoli zmniejszyć dysproporcje między biednymi i bogatszymi regionami. Model 49 województw dla większości
z nich nie stworzył szans na rozwój, czyniąc je nieatrakcyjnymi z rynkowego
punktu widzenia. Rolę dynamizującą powinny odegrać wielkie aglomeracje,
których jest w Polsce tylko kilka. Wyraźne stały się tu liberalne inspiracje jak
przekonywał J.M. Rokita „tylko w dużym województwie można skutecznie
prowadzić ku trendowi do ograniczenia interwencji państwa na szczeblu centralnym w życie obywatela”. Jak zauważył inny z autorów reformy nowe województwa miały przyspieszyć rozwój gospodarki, a nie być odpowiedzią „na
sentymenty i roszczenia narodowościowe, czy historyczne”. Odwołano się do
doświadczeń zachodnich „Polska nie powinna wymyślać niczego nowego
w stosunku do krajów Europy Zachodniej zbliżonych do niej pod względem
potencjału ludnościowego” wskazano tu na trójstopniowy podział terytorialny
Francji, Włoch i Hiszpanii96. Konstruktorzy reform skłonni byli widzieć
w swych pomysłach uosobienie idei decentralizacji, odejście od pionowego za-
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pieranie prywatnej przedsiębiorczości”. Własność komunalna powinna zostać
docelowo sprywatyzowana. Konsekwentnie prezentowano hasła trójszczeblowości i regionalizacji w oparciu o tradycyjne, historyczne podziały wewnątrz
ziem polskich95.

95 Samorząd terytorialny reforma ustrojowa. Frakcja Prawicy Demokratycznej, [w:] Programy
partii..., dz.cyt., cz. II, s. 166; Deklaracja FPD, [w:] Tamże, s. 238.
96 J.M. Rokita, SS z 17 pos. w dn. 7 V 1998, s. 180, 182; J. Milewska, A. Wołek, Reformatorzy i politycy. Gra o reformę ustrojową roku 1998 widziana oczami jej aktorów, Nowy Sącz–Kraków 2002, s. 72.

Nr 1 (6)/2006 Społeczeństwo i Polityka

31

Rafał Chwedoruk

rządzania. Reformatorzy dostrzegali szansę na rozbicie lokalnych koterii i wykreowanie nowych elit. Dla autorów reformy jest ona odwołaniem się do historycznych różnorodności, znalazły tu swe odzwierciedlenie obok liberalnych
także konserwatywne inspiracje „Dziedzictwo duchowe regionów polskich (...)
jest dzisiaj aktualnym motorem aktywności postaw ludzkich”. Powiaty zaś mają swych protoplastów powstałych aż w XIV wieku97.
Przeciwnicy i polemiści reformy bądź w ogóle kwestionowali jej sens, bądź
uznawali liczbę województw za zbyt małą. Generalnie zarzucano entuzjastom
reformy demagogię w postaci utożsamienia kontrowersyjnej reformy z procesem modernizacji w ogóle. Niektórzy dyskutanci wskazywali, że są ważniejsze
kwestie niż wprowadzenie nowego szczebla samorządu, m.in. pojawił się argument, iż w sytuacji cięć budżetowych, braku środków na wiele pilnych i ważnych społecznie celów, rząd chce wydać gigantyczne sumy98. Wyrażano obawy,
że nowy podział pogłębi dysproporcje w rozwoju, degradując obszary poza
wielkimi trzemaczterema aglomeracjami, w tym wiele dotychczasowych
ośrodków wojewódzkich. Metropolia oznacza „pogłębienie prowincjonalizacji
otoczenia”. Wiele aglomeracji na świecie przeżywa kryzys, a tendencją staje
się rozwój średnich miast. Nawet w krajach o trójszczeblowym podziale,
a podobnym do Polski potencjale, województw jest więcej niż projektuje się
w Polsce. Przestrzegano, że trzy szczeble oznaczają zwiększenie biurokracji
w tym jej upartyjnienie „powiaty tworzy się przede wszystkim po to, by na
koszt podatników absorbować w nich lokalne kadry partyjne” przekonywali
ludowcy99. Wskazywano też, że większość obywateli nie popiera reformy. Wiele lokalnych społeczności pozostaje przeciwne zmianom, natomiast miejscowe
elity są po prostu nieprzygotowane do zmian. Cały proces uznawano za sztuczny, konstruktywistycznie narzucany społeczeństwu, który w efekcie może pogłębić delegitymację samorządu. Wiele regionów jest sztucznie dzielonych. Na
naturalne zmiany trzeba czekać latami. To państwo powinno się do nich dostosować. Model 12 województw jest ahistoryczny. Zaproponowano ogólnonarodowe referendum w sprawie zmian podziału terytorialnego100. Naturalną
drogą nowego podziału powinno być pozostawienie swobody dotychczasowym
strukturom, niech one same pod wpływem obywateli zadecydują np. o łączeniu się w większe całości. Sercem samorządu pozostaje gmina, a władze nie
dokończyły jeszcze procesu jej reformy. Najdalej idące argumenty, obecne
głównie w wystąpieniach PSL i części prawicy wieszczyły niebezpieczeństwo
fragmentaryzacji państwa poprzez tworzenie wielkich województw, co uznano
97

Tamże, s. 181; Tenże, SS z 20 pos., 3 VI 1998, s. 60; Tenże, SS z 20 pos. w dn. 3 VI 1998,

s. 60.
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P. Ikonowicz, SS z 16 pos. w dn. 22 VI 1998, s. 9.
J. Gruszka, SS z 17 pos. w dn. 7 V 1998, s. 189; R. Ulicki, Tamże, s. 197; M. Borowski, SS
z 20 pos. w dn. 3 VI 1998, s. 74.
100 K. Janik, SS z 17 pos. w dn. 7 V 1998, s. 185–186; J. Olszewski, Tamże, s. 192; E. Kłopotek, SS z 16 pos. w dn. 22 IV 1998, s. 5.
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7. Wobec wyzwań globalizacji
Procesy globalizacji ożywiły dyskurs związany z ideą samorządności. Państwo narodowe zaczęło tracić na znaczeniu, stało się niemal bezradne wobec
wielu procesów o światowym charakterze, zwłaszcza wobec rynków ekonomicznych. Paradoks globalizacji ujawnił się w zjawisku tzw. glokalizacji „im
szybciej świat podlega globalizacji, tym szybciej podlega regionalizacji”103.
Słabnące państwo decentralizuje się. Wiele grup społecznych i jednostek, zagrożonych przez procesy zmian globalnych odnajduje się w lokalnej, np. regionalnej tożsamości. Odpowiedzią na te sprzeczne tendencje ma być m.in. samorząd104.
Jednakże globalizacja przynosi zagrożenia dla wszelkiej demokracji. Procesy rynkowe znajdują się poza sferą demokratycznego wyboru i kontroli, obywatele nie mają na nie realnego wpływu. Ekonomizacji rynku towarzyszy lokalizacja problemów społecznych, narastają nierówności. Nie podlega likwidacji, wbrew nadziejom entuzjastów, podział na centrum i peryferia105.
Naprzeciw najnowszym wyzwaniom jako pierwsze wyszły środowiska alterglobalistyczne, przekonując o nieskuteczności i społecznej delegitymacji dotychczasowych instytucji, w tym samorządu, co jest pochodną strukturalnego
kryzysu współczesnego świata. Polska reforma w ich opinii nie rozwiązała dotychczasowych problemów. Samorząd stał się siedliskiem korupcji, jego aktywiści pozostają uzależnieni np. od sponsorów ich kampanii wyborczych, zaś
oddolna kontrola struktur samorządowych nie funkcjonuje. Władze lokalne
stają się bezradne wobec ekspansji wielkich koncernów. Alterglobaliści odwołują się do idei demokracji uczestniczącej, która „realizuje się przez samorząd
rozumiany jako samodzielne sprawowanie zarządu nad sprawami lokalnymi
przez samych mieszkańców”. W praktyce system taki zaistniał już w kilku miastach Ameryki Południowej (największa sławę zdobyło tu Porto Alegre i jego

Polskie tradycje samorządowe

za niebezpieczne ze względu na położenie geopolityczne Polski oraz światowe
tendencje dezintegracji państw za przykłady podawano tu Jugosławię, Czechosłowację, Hiszpanię, Belgię, Kanadę101.
Po 1989 permanentnie toczyła się również debata o Warszawie i jej strukturze102.

101 J. Gruszka, dz.cyt., s. 192; J. Łopuszański, SS z 20 pos. w dn. 3 VI 1998, s. 79. O sporach
wokół reformy czyt. np. S. Jałowiecki, Decyzje…, dz.cyt., s. 86–114, 146, 237.
102 Zob. np. SS z 18 pos. w dn. 2 IV 1990; SS z 21 pos. w dn. 17 VI 1998.
103 J. Iwanek, Globalizm a regionalizm, [w:] Władze lokalne i regionalne w warunkach globalizacji, red. M. Barański, M. Stolarczyk, Katowice 2003, s. 108; M. Szczepański, Globalizacja: między ojczyzną lokalną i planetarną. Przypadek Górnego Śląska, [w:] Tamże, s. 104.
104 E. Polak, Globalizm i lokalizm jako bieguny funkcjonowania współczesnej demokracji, [w:]
Tamże, s. 2526.
105 M. Marszewska-Rytko, Władze lokalne wobec wyzwań procesów globalizacji, [w:] Tamże,
s. 115, 121.
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wielkie sukcesy) oraz Kanady. Demokracja uczestnicząca to stała aktywność
obywateli, przekazanie im przez formalne struktury prawa do bezpośredniego
decydowania np. o priorytetach wydatków budżetowych i konkretnych inwestycjach. Mieszkańcy w ten sposób permanentnie oddziałują na ciała przedstawicielskie106.

8. Konkluzje
Dyskusja samorządowa w polskiej myśli politycznej wplątana była w szersze dysputy ideologiczne m.in. dotyczące modelu państwa i koncepcji narodu,
wizji demokracji, rozstrzygnięcia kwestii społecznoekonomicznych. Ciążył natomiast nad dyskursem nieustannie, choć w różnych kontekstach, problem relacji państwosamorząd. Autorytarne i totalitarne epizody XX-wiecznych dziejów Polski za każdym razem wzmacniały zainteresowanie samorządem jako
oczywistym remedium na nadaktywność władzy. Klasyczny podział socjopolityczny na lewicę i prawicę znalazł swoje odzwierciedlenie w różnych aspektach, przede wszystkim dotknął problemu demokratyczności wyborów i funkcjonowania samorządu.
Wydaje się, iż ostatnia znacząca XX-wieczna dyskusja wokół samorządu,
związana z reformą podziału na województwa nie wyczerpała możliwych sporów wokół omawianej problematyki, a wyzwania globalizacji wkrótce ujawnią
daleko idące rozbieżności wśród polskich polityków.

106
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R. Górski, Demokracja uczestnicząca w samorządzie lokalnym, brak miejsca i daty, s. 513.
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Ustrój samorządu
terytorialnego w Polsce

1. Organizacja samorządu lokalnego
1.1 Struktura samorządu lokalnego

Ustrojowe podstawy funkcjonowania samorządu lokalnego zawierają:
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku, ustawa z dnia 8 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym, ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
oraz ustawa z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednich wyborach wójta,
burmistrza, prezydenta miasta.
Konstytucja zawiera podstawowe, ogólne ustrojowe zasady na jakich jest
zorganizowany samorząd lokalny. Art. 16 ust. 2 konstytucji zagwarantował samorządowi lokalnemu uczestnictwo we władzy. Podstawową zasadą ustrojową
stała się decentralizacja władzy. Potwierdza to art. 15 ust. 1 konstytucji, który
stanowi oparcie ustroju terytorialnego państwa o zasadę decentralizacji władzy publicznej. Przepisy konstytucji nie ograniczają się tylko do samorządu lokalnego. Art. 17 konstytucji stwarza możliwość tworzenia w drodze ustawowej
samorządów zawodowych spośród osób wykonujących zawody zaufania publicznego.
Do struktury jednostek samorządu lokalnego odnosi się art. 16 ust. 1 konstytucji ustanawiający ścisły związek pomiędzy strukturą samorządu terytorialnego
a zasadniczym podziałem terytorialnym kraju. Mieszkańcy jednostek zasadniczego podziału terytorialnego tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.
Zasady kształtowania podziału terytorialnego kraju opierają się na:
1. uwzględnieniu więzi społecznych, gospodarczych i kulturowych,
2. zapewnieniu jednostkom terytorialnym zdolności wykonywania zadań
publicznych.
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Tworzenie, łączenie, dzielenie powiatów może następować po zasięgnięciu
opinii zainteresowanych rad gmin, powiatów i sejmików województw. Jednocześnie należy pamiętać o wymogu przeprowadzenia konsultacji z zainteresowana społecznością lokalną. Wymóg konsultacji (lub referendum) wynika
z przepisów Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego ratyfikowanej
przez Polskę. Konsultacje nie mają charakteru wiążącego lecz jedynie opiniodawczy.
Termin województwo ma dwa znaczenia:
1. jest to jednostka samorządu terytorialnego – regionalnej wspólnoty samorządowej,
2. jest to największa jednostka zasadniczego podziału terytorialnego kraju
w celu wykonywania administracji publicznej.
Gminy zostały przywrócone jako jednostki samorządu lokalnego na mocy
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku. Powiaty i województwa na mocy ustawy
z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu 3-stopniowego podziału terytorium
państwa. Ustawa ustalała siedziby województw i sejmików wojewódzkich oraz
ustalała 16 konkretnych województw. Zmiany granic jednostek samorządu lokalnego dokonywane są w drodze rozporządzenia Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii organów samorządu terytorialnego.
Powołanie konkretnych powiatów nastąpiło na podstawie rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia powiatów.
Należy wymienić cztery aspekty samodzielności samorządu lokalnego:
1. wyodrębnienie prawne. Jednostkom samorządu lokalnego przyznano
osobowość prawną (o cywilnoprawnym i publicznym charakterze), prawo
własności i innych praw majątkowych. Samorządowi przysługuje sądowa
ochrona samodzielności ich pozycji i kompetencji. W przypadku naruszenia pozycji lub kompetencji jednostce samorządowej służy prawo skargi do
Naczelnego Sądu administracyjnego.
2. Przyznanie samodzielności wykonywania zadań określonych ustawowo. Zadania własne samorządu oznaczają zadania publiczne służące
zaspakajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Ustawodawcy dokonali
domniemania kompetencji samorządu terytorialnego wobec organów innych władz publicznych. Oznacza to, iż nie zastrzeżone konstytucyjnie
lub ustawowo zadania organom innych władz publicznych przynależą
jednostkom samorządu lokalnego. Istnieje również domniemanie kompetencji gminy jako podstawowej jednostki samorządowej. Zadania nie
zastrzeżone innym szczeblom samorządowym (powiatowi, województwu) są zadaniami gmin. Organy samorządu województwa nie stanowią
wobec powiatu i gminy organom nadzoru lub kontroli. Organy samorządu województwa nie są również organami wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym. Źródłem powszechnie obowiązującego prawa
na obszarze działania organów, które je ustanawiają są akty prawa miejSpołeczeństwo i Polityka Nr 1 (6)/2006
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scowego. Np. uchwała rady gminy obowiązuje na obszarze konkretnej
gminy. Podstawą wejścia w życie aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie.
3. Samodzielność finansowa. Udział w dochodach publicznych jednostki
samorządu lokalnego winien być odpowiedni do przypadających zadań.
Wśród dochodów jednostek samorządowych wyróżnia się kategorię dochodów własnych, subwencji ogólnych i dotacji celowych (na konkretne
zadanie). Ustawodawca zapisał również ustawowe określenie źródeł dochodu jednostek samorządowych. Jednostki samorządowe posiadają prawo do ustalania wysokości podatków i opłat w zakresie ustalonym ustawą.
4. Możliwość kształtowania ustroju wewnętrznego. Bezpośrednio społeczność lokalna decyduje w trzech przypadkach: a. wybór podstawowych organów władzy w drodze wyborów powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym, b. ewentualne odwołanie całej rady
lub wójta/burmistrza/prezydenta miasta przed upływem kadencji w drodze referendum, c. referendum z inicjatywy rady bądź 1/10 mieszkańców
gminy lub powiatu. W pozostałych przypadkach wola społeczności lokalnej wyrażana jest przez organ przedstawicielski (radę gminy, redę powiatu, sejmik wojewódzki), który ma charakter organu stanowiącego i kontrolnego. Organem wykonawczym jest natomiast zarząd (powiatu, województwa) wybierany przez radę w tajnym głosowaniu. Zarząd gminy
(wójt, burmistrz lub prezydent miasta) pochodzi z wyborów powszechnych.
Nadzór państwowy ze względu na kryterium legalności sprawują nad
działalnością samorządu lokalnego:
1. Premier, wojewoda (jako organy nadzoru ogólnego),
2. Regionalne Izby Obrachunkowe (jako organy nadzoru finansowego).
Występują dwa rodzaje nadzoru:
1. skierowany przeciwko aktom władz samorządowych (np. uchwała rady
unieważniona przez wojewodę),
2. skierowany przeciwko organom samorządowym (rozwiązanie, zawieszenie zarządu powiatu przez wojewodę, wnioskujące o zmianę).
Status miasta nadawany jest w drodze rozporządzenia Rady Ministrów
gminie, a nie konkretnej miejscowości. Zgodnie z tą regulacją miastem może
zostać zarówno zurbanizowana miejscowość jak i otaczające ją wsie.
Sołectwa tworzy się jako jednostki pomocnicze w gminach wiejskich,
a dzielnice w gminach miejskich. Są to jednostki pomocnicze tworzone na
mocy uchwały rady gminy, po konsultacji z mieszkańcami.
W Polsce od 1999 roku obowiązuje trzystopniowy podział na jednostki
samorządu lokalnego na: gminy, powiaty oraz województwa.
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2.1. Gmina: zadania, władze

Zadania gminy są opisane przez ustawodawców bardzo szeroko. Do zadań
gminy należą właściwie wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, jeżeli nie zostały zastrzeżone w drodze ustawy, na rzecz innych podmiotów (np.
powiatu lub administracji rządowej).
Do zadań gminy należą cztery kategorie spraw:
1. infrastruktura techniczna (drogi, wodociągi, komunikacja publiczna),
2. infrastruktura społeczna (szkoły, ochrona zdrowia, opieka społeczna),
3. ochrona i bezpieczeństwo publiczne (ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwo sanitarne),
4. ład przestrzenny i ekologiczny (gospodarka terenami, ochrona środowiska).
Do władz gminy zaliczamy: referendum gminne, radę gminy oraz zarząd
gminy.
2.2. Referendum gminne

W referendum gminnym uczestniczyć mogą wszyscy mieszkańcy danej
gminy posiadający prawo wybierania danej rady. Wśród referendów gminnych
wyróżniamy: obligatoryjne i fakultatywne.
Referendum obligatoryjnie przeprowadza się w sprawach opodatkowania
mieszkańców na cele publiczne oraz odwołania rady gminy przed upływem kadencji.
Fakultatywnie referendum przeprowadza się w innych ważnych sprawach
lokalnych z inicjatywy rady gminy lub na wniosek 1/10 mieszkańców gminy
uprawnionych do głosowania. Wynik referendum jest ważne, gdy weźmie
w nim minimum 30% uprawnionych.
2.3. Rada Gminy

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy.
Rada gminy posiada wyłączność na:
– uchwalanie statutu gminy, budżetu gminy, przyjmowanie sprawozdań
z działalności finansowej gminy i udzielanie absolutorium zarządowi
gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
– powoływanie i odwoływanie sekretarza i skarbnika (głównego księgowego budżetu),
– ustalanie zakresu działania sołectwa i dzielnicy oraz przekazywania im
składników mienia do wykorzystywania,
– podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach usta-
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Ogólna reguła stanowi, iż do przyjęcia uchwał wystarcza zwykła większość
głosów (nie liczy się głosów wstrzymujących). Bezwzględna większość głosów
jest wymagana przy głosowaniu absolutorium dla zarządu gminy, głosowaniu
wniosku o odwołanie zarządu. Obecność ponad połowy ogólnej liczby radnych
(quorum) wymagane jest podczas głosowań.
Rada gminy posiada uprawnienia kontrolne, zarząd gminy jest natomiast
organem wykonawczym rady. Radni obradują na sesjach, na posiedzeniach
komisji merytorycznych, pełnia dyżury spotykając się z mieszkańcami. Jedynie
cała rada na sesji może stanowić o sprawach gminy. Uchwały rady przyjmuje
się w dwóch czytaniach. Na posiedzeniach komisji przeprowadza się pierwsze
czytanie projektu uchwały. Drugie czytanie ma miejsce na sesji rady.
Komisja rewizyjna może wnioskować o odwołanie zarządu. Rada gminy
w ciągu 10 dni od odwołania musi powołać nowy zarząd.
Rada gminy wybiera spośród siebie przewodniczącego, nie jest on organem
gminy. Rola przewodniczącego rady sprowadza się do przewodniczenia obradom i organizowania prac rady. Istnieje zakaz łączenia funkcji przewodniczącego rady z członkostwem w zarządzie.
Rada wybiera również od jednego do trzech wiceprzewodniczących, także
w głosowaniu tajnym. Wiceprzewodniczący zastępują w obowiązkach przewodniczącego, tworzą razem z przewodniczącym rady tzw. Prezydium rady.
Sesje rady zwołuje przewodniczący nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, bądź
na wniosek zarządu bądź ñ ustawowego składu rady. Przewodniczący ma obowiązek zwołać sesję w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. Oznacza to, iż
w ciągu 7 dni przewodniczący rady ma podać termin sesji.
Rada powołuje komisje stałe i doraźne ustalając przedmiot ich działania
oraz skład osobowy. Plan pracy i sprawozdanie komisji jest przedkładane radzie gminy.
Radny zobowiązany jest do uczestnictwa w sesjach rady oraz posiedzeniach
komisji. Ochronie prawnej podlega stosunek pracy radnego. Bez uprzedniej
zgody rady stosunek pracy z radnym nie może być rozwiązany.
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wowych, w sprawach przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,
w sprawach współdziałania z gminami, w sprawie herbu, nazw ulic i placów oraz wznoszenia pomników,
– podejmowanie uchwał w sprawach finansowych przekraczających zakres zarządu – nieruchomości gruntowych, spadków, zapisów, zaciągania pożyczek, inwestycji, remontów, przystępowania do spółek i spółdzielni,
– nadawania honorowego obywatelstwa oraz stanowienia w innych sprawach zastrzeżonych ustawą do kompetencji rady.
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2.4. Zarząd gminy

Zarząd gminy jest organem wykonawczym. Od 2002 roku zarząd gminy jest
jednoosobowy, jest nim: wójt (w gminach wiejskich), burmistrz (w gminach
miejskich) lub prezydent (w miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców
oraz tych, w których na czele zarządu miasta stał prezydent).
Do końca kadencji samorządu lokalnego w październiku 2002 roku rada
gminy posiadała kompetencje wyboru i odwołania zarządu, stanowienia o kierunkach jego działania, przyjmowania sprawozdań z jego działalności.
Członkowie zarządu nie musieli być radnymi. Zastępcy powoływani byli
przez radę gminy w tajnym głosowaniu na wniosek wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Nie można było łączyć funkcji w zarządzie gminy z zatrudnieniem w administracji rządowej, byciem posłem lub senatorem oraz z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego (np. powiecie, województwie).
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta,
burmistrza, prezydenta miasta uregulowała sposób powoływania na te
urzędy we wszystkich gminach – w wyborach powszechnych, równych oraz
bezpośrednich. Prawo głosowania posiada każdy, kto ma prawo wybierania
radnych gminy. Bierne prawo wyborcze przysługuje po ukończeniu 25 lat. Nie
ma wymogu zamieszkiwania na obszarze gminy, w której się kandyduje. Istnieje natomiast zakaz kandydowania do kilku gmin równocześnie. Kandydat na
wójta może startować do rady gminy, rady powiatu oraz sejmiku województwa. W przypadku wyboru na wójta oraz radnego w innej jednostce samorządu lokalnego musi dokonać wyboru między tymi funkcjami.
Doniosłość ustawy nie polega tylko na zmianie sposobu wyłaniania wójtów,
burmistrzów oraz prezydentów. Wybrany przez społeczność lokalną wójt jest
jednoosobowym organem wykonawczym (ilekroć jest mowa o wójcie, dotyczy to także burmistrza i prezydenta miasta). Oznacza to, iż we wszystkich dotychczasowych przepisach, w których wymienia się zarząd gminy, zadania powyższe przejmuje wójt. W tym kierunku poszły zmiany w kilkudziesięciu ustawach samorządowych podjęte przez ustawodawcę. Najważniejsze zmiany
wprowadzono do ustawy o samorządzie gminnym.
Wójt jest jednoosobowym organem wykonawczym gminy, kieruje jej bieżącymi sprawami oraz reprezentuje na zewnątrz.
Ustawodawca daje możliwość powołania zastępców wójta:
1. jednego (w gminie do 20 tysięcy mieszkańców),
2. dwóch (w gminie do 100 tysięcy mieszkańców),
3. trzech (w gminie do 200 tysięcy mieszkańców),
4. czterech (w gminie powyżej 200 tysięcy mieszkańców).
Wygaśnięcie mandatu wójta przed upływem kadencji oznacza jednoczesne
odwołanie jego zastępców.
Społeczeństwo i Polityka Nr 1 (6)/2006
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Nie można łączyć stanowiska wójta lub zastępcy z mandatem posła lub senatora, zatrudnieniem w administracji rządowej, z członkostwem w organie
samorządu lokalnego
Podjęcie przez radę uchwały o nieudzieleniu wójtowi absolutorium jest
równoznaczne z podjęciem kroków zmierzających do jego odwołania. Wójt
jest zobowiązany podawać do tzw. Rejestru Korzyści informacje o korzyściach
materialnych wymagane przez ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje
publiczne.
Rada gminy kontroluje działalność wójta, w tym celu powołuje komisję rewizyjną. Na wniosek wójta przewodniczący rady jest zobowiązany włączyć do
porządku obrad najbliższej sesji rady projekt uchwały, który został zgłoszony
co najmniej na 7 dni od terminu sesji.
W sytuacjach niecierpiących zwłoki wójt może wydawać gminne przepisy
porządkowe. Podlegają one zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy.
Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje komitetom: wyborczym partii i koalicji partyjnych, stowarzyszeń i organizacji wyborczych- ale tylko, tych
które zarejestrowały kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów
wyborczych w gminie. W przypadku wyborów przedterminowych, kandydat
przed zgłoszeniem do gminnej komisji wyborczej musi uzyskać poparcie wyborców:
– co najmniej 150 (w gminach liczących do 5 tysięcy mieszkańców),
– co najmniej 300 (w gminach liczących do 10 tysięcy mieszkańców),
– co najmniej 600 (w gminach liczących do 20 tysięcy mieszkańców),
– co najmniej 1500 (w gminach liczących do 50 tysięcy mieszkańców),
– co najmniej 2000 (w gminach liczących do 100 tysięcy mieszkańców),
– co najmniej 3000 (w gminach liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców).
Gdy w gminie nie został zgłoszony żaden kandydat, wójta wybiera rada
gminy w głosowaniu tajnym, bezwzględna większością ustawowego składu rady. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata – jedna kandydatura zostaje
poddana pod głosowanie wyborców. Za wybranego zostaje uznany po uzyskaniu więcej niż 50% ważnie oddanych głosów. W przypadku nie uzyskania takiej większości głosów, obowiązek wybrania wójta przechodzi ma rade gminy.
Gdy nie uczyni tego w ciągu 2 miesięcy od wyborów, obowiązki wójta pełni
osoba wyznaczona przez premiera.
Za wybranego uznany jest kandydat, który w pierwszej turze uzyska więcej niż 50% ważnie oddanych głosów. W przeciwnym przypadku zostaje
przeprowadzona po 14 dniach druga tura wyborów. Mieszkańcy wybierają
spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali najwięcej głosów. Gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów do drugiej tury przechodzi kandydat, który uzyskał większą liczbę głosów w większej
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liczbie obwodów do głosowania. W przypadku, gdy liczba tych obwodów jest
równa, rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez gminną komisję wyborczą. W drugiej turze wybranym jest kandydat, który uzyskał zwykła większość
głosów. Gdy dwóch kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów wójtem zostaje kandydat, który uzyskał większą liczbę głosów w większej liczbie obwodów
do głosowania. W przypadku, gdy liczba tych obwodów jest równa, rozstrzyga
losowanie przeprowadzone przez gminną komisję wyborczą.
Wygaśnięcie mandatu wójta następuje w przypadku: utraty prawa wybieralności, naruszenia zakazów łączenia funkcji wójta z innymi zajęciami (np.
prowadzeniem działalności gospodarczej) czy skazania go za umyślne przestępstwo. Uchwałę w tej sprawie podejmuje rada. Jeżeli zachodzą dwie pierwsze wyżej podane przesłanki – wójt ma prawo odwołać się od uchwały do sądu okręgowego.
Natomiast odwołanie wójta wybranego w wyborach bezpośrednich jest
możliwe jedynie w drodze referendum lub na mocy decyzji premiera.
Referendum jest rozpisane z inicjatywy mieszkańców oraz rady gminy, gdy
nie udzieli wójtowi absolutorium lub – na wniosek ñ ustawowego składu
podejmie uchwałę, uzasadniając to innymi przyczynami. Uchwałę w tej sprawie podejmuje rada w głosowaniu imiennym, większością 3/5 głosów ustawowego składu rady. Rada przekazuje uchwaùć komisarzowi wyborczemu.
W przypadku, gdy wniosek o przyjęcie uchwały nie uzyskał wymaganego poparcia radnych, następny może być zgłoszony po 12 miesiącach. Referendum
zarządza się w ciągu 14 dni po upływie terminu, jaki ma wojewoda na stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie referendum. Koszty referendum pokrywane są z budżetu gminy. Nie dotyczy to czynności komisarza wyborczego.
W przypadku, gdy referendum przeprowadzane jest na wniosek rady gminy z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium i nie przyniosło ono rozstrzygnięcia, zakończeniu ulega funkcjonowanie rady gminy. Każde referendum, które nie przyniosło rozstrzygnięcia może być powtórzone po upływie 12
miesięcy.
Referendum takie będzie przeprowadzane na mocy ustawy z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym.
Z kolei premier może odwołać wójta tylko w przypadku nagminnego łamania przez niego konstytucji lub naruszania ustaw. W tym przypadku wojewoda wzywa wójta do zaprzestania naruszeń prawa. Gdy wezwanie wojewody
jest nieskuteczne, premier podejmuje decyzję o odwołaniu wójta. Wygaśnięcie
mandatu radnego przez upływem kadencji powoduje konieczność przeprowadzenia wyborów przedterminowych. Nie ogłasza się wyborów przedterminowych, gdy do końca kadencji rady pozostało 6 miesięcy. Funkcje wójta pełni
wówczas osoba wyznaczona przez premiera.
Wójt określa regulamin pacy urzędu. Jest to przeniesienie dotychczasowych
kompetencji organu stanowiącego. Wójt może przekazać uprawnienia, w tym
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W realizacji zadań zarząd gminy podlega radzie gminy. Aparatem pomocniczym zarządu gminy jest urząd gminy. Praca urzędu jest uregulowana w regulaminie organizacyjnym. Urzędnicy samorządowi wykonują zadania w imieniu i z upoważnienia zarządu gminy. Zapewniają także obsługę organizacyjna
radzie oraz komisjom.
Wójt, burmistrz, prezydent miasta jest kierownikiem urzędu gminy,
zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników urzędu i gminnych
jednostek organizacyjnych (bez prawa zwalniania – to jest zastrzeżone dla zarządu gminy).
Na mocy reformy administracyjnej z czerwca 1998 roku utworzono z dniem
1 stycznia 1999 roku samorząd lokalny na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Nie oznaczało to w żadnym razie uszczuplenia zadań gmin.
Terytorium powiatu obejmuje kilka gmin, a województwo klika powiatów,
jednak wszystkie trzy szczeble samorządowe są oddzielne i brak między nimi
zależności hierarchicznej. Organom województwa samorządowego nie przysługują żadne uprawnienia nadzorcze wobec niższych szczebli samorządu,
również organy powiatu nie pełnia funkcji nadzorczych wobec gmin.

Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce

dotyczące podejmowania i wydawania decyzji administracyjnych na zastępców,
sekretarza oraz innych pracowników urzędu gminy. Natomiast skarbnik oraz sekretarz są usytuowani w strukturach gminy w dotychczasowy sposób.
Zarząd gminy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) wykonuje uchwały
rady gminy oraz zadania określone przepisami prawa. W szczególności do zadań zarządu należy:
1. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2. określanie sposobu wykonywania uchwał rady,
3. gospodarowanie mieniem komunalnym,
4. wykonywanie budżetu,
5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
6. wykonywanie zadań zleconych przez administrację rządową.

3.1. Powiat: zadania, władze

Ustawodawca tworząc powiaty przyjął założenia, iż spełniają one funkcje
uzupełniająca w stosunku do gminy. Ich funkcja obejmuje wykonywanie zadań
publicznych lokalnych, którym pojedyncze gminy nie podołają. Podstawową
funkcja powiatu jest wypełnianie zadań o charakterze ponadgminnym. Powiat
stał się jednostka uzupełniającą w stosunku do gminy. Powiat posiadający
większy potencjał gospodarczy, finansowy i społeczny jest w stanie podołać samodzielnemu wykonywaniu zadań o wyższym stopniu skomplikowania czy
specjalizacji, niż gminy. Do zadań powiatu można zaliczyć:
Nr 1 (6)/2006 Społeczeństwo i Polityka
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– ponadpodstawową infrastrukturę społeczną(prowadzenie szpitali, domów opieki społecznej),
– ponadpodstawową infrastrukturę techniczną (drogi publiczne ponadgminne),
– porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli w wymiarze ponadgminnym (ochrona przeciwpożarowa, nadzór budowlany),
– ochronę środowiska i zagospodarowanie przestrzenne w wymiarze ponadgminnym (gospodarka nieruchomościami),
– działalność organizatorską zmierzającą do rozwiązywania lokalnych
problemów (bezrobocie, wspieranie osób niepełnosprawnych, ochrona
praw konsumenta).
Do władz powiatu należą: referendum powiatowe, rada powiatu oraz zarząd powiatu.
3.2. Referendum powiatowe

Referendum powiatowe może mieć charakter: obligatoryjny i fakultatywny.
Obligatoryjne jest referendum w sprawie odwołania rady powiatu przed
upływem kadencji. Z wnioskiem takim musi wystąpić co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do głosowania. Przeprowadzenie takiego referendum
jest możliwie nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od rozpoczęcia kadencji rady lub od dnia ostatniego referendum w tej sprawie, nie później jednak
niż na 6 miesięcy prze upływem kadencji rady.
Referendum fakultatywne przeprowadza się w każdej sprawie z zakresu
właściwości powiatu. Z wnioskiem o przeprowadzenie referendum może wystąpić rada powiatu oraz 10 % mieszkańców powiatu uprawnionych do głosowania. Referendum jest ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 30%
uprawnionych do głosowania. Wynik referendum jest wiążący dla rady powiatu, gdy za jednym z rozwiązań oddano więcej niż połowę ważnych głosów.
3.3. Rada powiatu

Rada powiatu, tak samo jak rada gminy, jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. Jej kadencja trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie 15 w powiatach liczących do 40 tysięcy
mieszkańców oraz po 3 na każde rozpoczęte 20 tysięcy mieszkańców. Rada
powiatu nie może liczyć więcej niż 39 radnych. Radni pochodzą z wyborów powszechnych. Kompetencje rady powiatu zostały przez ustawodawcę określone
w podobny sposób jak zadania rady gminy. Należy wziąć pod uwagę, iż powiat
realizuje ponadgminne zadania publiczne. Ustawa nie stwierdza wprawdzie
jednoznacznie, iż rada jest właściwa we wszystkich sprawach z zakresu działa-
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nia powiatu o ile ustawy nie wskazują innego organu, wydaje się to jednakże
oczywiste, bowiem ustawodawca powiela model ustrojowy gminy.
Także w odniesieniu do statusu radnego powiatu ustawodawca powiela rozwiązania dotyczące radnych gmin. Niezłożenie ślubowania przez radnego
oznacza zrzeczenie się mandatu. Radny nie jest związany instrukcjami wyborców, jest zobowiązany kierować się w pracy dobrem wspólnoty samorządowej.
Rada powiatu wybiera ze swojego grona przewodniczącego oraz jednego
lub dwóch wiceprzewodniczących. Wybór następuje bezwzględną większością
głosów w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby radnych. Funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego nie można łączyć z członkostwem w zarządzie powiatu oraz w komisji rewizyjnej rady. Przewodniczący organizuje pracę rady oraz przewodniczy jej obradom. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego obowiązki przejmuje wiceprzewodniczący. W celu odwołania przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego
z wnioskiem w tej sprawie musi wystąpić co najmniej ñ ustawowego składu rady. Odwołanie odbywa się w trybie właściwym dla ich wyboru. Ustawodawcy
przewidzieli możliwość rezygnacji przewodniczącego z zajmowanej funkcji.
Rada powiatu powołuje ze swojego grona komisje stałe oraz doraźne (do
określonych zadań). Komisje podlegają radzie w całym zakresie swojej działalności. Rada ustala przedmiot działania komisji oraz ich skład osobowy. Komisje są zobowiązane przedstawiać radzie plany pracy i sprawozdania z działalności. Szczególny status posiada komisja rewizyjna, która musi być powołana przez rade. Komisja rewizyjna realizuje kompetencje kontrolne rady powiatu, które polegają na kontrolowaniu działalności zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. Komisja rewizyjna opiniuje również wykonanie budżetu powiatu, występuje do rady powiatu z wnioskiem o udzielenie,
bądź nieudzielenie absolutorium oraz wykonuje inne zadania zlecone przez
radę w zakresie kontroli. Członkostwa w komisji rewizyjnej nie można łączyć
z członkostwem w zarządzie oraz przewodniczeniem radzie powiatu.
Statut powiatu określa organizację wewnętrzna oraz tryb pracy rady, komisji powoływanych przez radę.
Rada powiatu obraduje w systemie sesyjnym. Pierwszą sesję zwołuje w ciągu 7 dni od ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów przewodniczący rady
ustępującej kadencji. Po upływie 7-dniowego terminu od ogłoszenia wyników
czyni to wojewódzki komisarz wyborczy, w ciągu 21 dni od ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do rad powiatu.
Rada powiatu zbiera się na sesjach zwyczajnych oraz nadzwyczajnych.
Zwyczajne zwołuje przewodniczący rady nie rzadziej niż raz na kwartał. Nadzwyczajne sesje są zwoływane na wniosek zarządu lub co najmniej ñ ustawowego składu rady przez przewodniczącego rady, w ciągu 7 dni od dnia złożenia
wniosku.
Uchwały rady powiatu zapadają zwykła większością głosów, w obecności co
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najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym. Przepisy
w sprawie głosowania w radzie odnoszą się również do głosowania w zarządzie.
3.4. Zarząd powiatu

Zarząd powiatu liczy od 3 do 5 osób. W skład zarządu wchodzą: starosta,
jego zastępca oraz pozostali członkowie zarządu. Sekretarz oraz skarbnik
uczestniczą w posiedzeniach zarządu jedynie z głosem doradczym. Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. Wyboru zarządu dokonuje rada
w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ
wyborczy. Rada wybiera najpierw starostę oraz, na jego wniosek, pozostałych
członków zarządu, w tym wicestarostę w głosowaniu tajnym, odpowiednio:
bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady i zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy składu rady. Członkowie zarządu
łącznie ze starostą mogą być wybrani spoza składu rady. Z tak wybranymi
członkami zarządu nawiązuje się stosunek pracy. Rada powiatu, które w ciągu 3 miesięcy nie wybrała zarządu, ulega rozwiązaniu z mocy prawa. Zawiadamia o tym fakcie wojewoda w sposób określony przez prawo i zarządza wybory przedterminowe. Do czasu wyboru nowego zarządu funkcję organów powiatu wykonuje osoba wyznaczona przez premiera, powołana na wniosek ministra właściwego ds. administracji publicznej. Jeśli rada powiatu – pochodząca z wyborów przedterminowych – w ciągu 3 miesięcy nie wybrała zarządu,
również ulega rozwiązaniu z mocy prawa, o czym w przepisany sposób zawiadamia wojewoda. W tym wypadku nie ogłasza się powtórnie przedterminowych wyborów, zaś kompetencje rady i zarządu przejmuje komisarz rządowy
powołany przez premiera, na wniosek ministra właściwego ds. administracji
publicznej. Komisarz pełni swoje obowiązki do dnia wyborów rady powiatu na
kolejna kadencję.
Rada powiatu może również odwołać zarząd powiatu. Podjęcie przez radę
powiatu uchwały o nieudzieleniu zarządowi absolutorium jest równoznaczne
ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu, chyba że zarząd powiatu po zakończeniu roku budżetowego został odwołany z innych przyczyn. Rada powiatu
w tym przypadku może odwołać zarząd w głosowaniu tajnym, większością co
najmniej 3/5 głosów ustawowego składu, po zapoznaniu się z opinia komisji rewizyjnej i regionalnej izby obrachunkowej w tej sprawie oraz z uchwałą regionalnej izby obrachunkowej w sprawie uchwały rady powiatu o nieudzieleniu absolutorium. Rada powiatu nie może odwołać zarządu wcześniej niż po upływie
14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium.
Rada powiatu może również odwołać starostę z innych przyczyn niż nieudzielenie absolutorium. Czyni tak na wniosek ñ ustawowego składu rady.
Wniosek powinien mieć formć pisemną i powinien zawierać uzasadnienie
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oraz być zaopiniowany przez komisję rewizyjną. Rada przeprowadza w tej
sprawie głosowanie po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej na następnej sesji po tej, na której zgłoszono wniosek, jednak nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od zgłoszenia wniosku. Wniosek uważa się za przyjęty, jeśli
opowie się za nim co najmniej 3/5 ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Gdy wniosek nie uzyskał wymaganej większości, kolejny wniosek w tej
sprawie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania. Odwołanie starosty lub złożenie przez niego rezygnacji jest równoznaczne z odwołaniem lub zgłoszeniem rezygnacji przez cały zarząd.
Ustawa nie wymienia starosty jako organu powiatu, tak samo jak w przypadku wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, wyposaża go jednak w kompetencje własne. Zadania starosty można podzielić na:
1. Kompetencje przewodniczącego zarządu (organizowanie prac zarządu
i starostwa, kierowanie bieżącymi sprawami powiatu, reprezentowanie
powiatu na zewnątrz),
2. Kompetencje wykonywane w zastępstwie zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki (w razie zagrożenia interesu publicznego, bezpośredniego zagrożenia zdrowia, mogących spowodować znaczne straty materialne). Starosta nie może jednak wydawać przepisów porządkowych. Akty
prawne wydawane w tym trybie wymagają zatwierdzenia przez zarząd
powiatu na najbliższym posiedzeniu.
3. Kompetencje własne starosty (wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, pozostających we właściwości
powiatu. Przepisy szczególne mogą jednak przewidywać wydawanie decyzji administracyjnych przez zarząd powiatu.
Starosta sprawuje również kierownictwo nad starostwem powiatowym oraz
jest zwierzchnikiem służbowym wobec pracowników starostwa, kierowników
jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży.
Aparatem pomocniczym zarządu powiatowego jest starostwo, jednostki
organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych
służb, inspekcji i straży oraz powiatowy urząd pracy. Podmioty te tworzą powiatową administrację zespoloną.
Skarbnika oraz sekretarza powołuje rada powiatu na wniosek starosty.
Uczestniczą oni w obradach rady i jej komisji oraz w pracach zarządu powiatu z głosem doradczym.
4.1. Województwa: zadania, władze

Zadania publiczne o innym charakterze niż te, które wykonują gminy i powiaty, ustawodawca przekazał do realizacji jednostkom samorządu lokalnego
na szczeblu województwa. Gminy i powiaty zasadniczo realizują zadania usłuNr 1 (6)/2006 Społeczeństwo i Polityka
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gowe wobec społeczności lokalnej, województwo powinno koordynować oraz
dynamizować zjawiska o charakterze gospodarczym i społecznym. Marginalne
znaczenie w sferze funkcjonowania województwa ma tzw. Administracja
świadcząca, chociaż i takie zadania województwo realizuje.
W ramach reformy samorządowej z czerwca 1998 roku powołano również
samorządowe województwa i wprowadzono dualizm administracji publicznej
w województwie, tworząc obok administracji rządowej, administrację samorządową.
Do władz samorządowego województwa należą: referendum wojewódzkie,
sejmik województwa oraz zarząd województwa.
4.2. referendum wojewódzkie

Referendum organizuje się na niemal identycznych zasadach jak w samorządzie powiatowym. Ustawodawca odsyła również do ustawy z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym.
4.3. Sejmik wojewódzki

Sejmik jest organem stanowiącym i kontrolnym. Kadencja trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Kompetencje sejmiku obejmują katalog spraw o zasadniczym znaczeniu z punktu widzenia realizacji celów samorządu województwa: decydowanie o strategii rozwoju województwa, uchwalanie i kontrola wykonania budżetu, podejmowanie uchwał w ważnych sprawach majątkowych
województwa.
Sejmik podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu jawnym lub jawnym
imiennym, chyba, że ustawa stanowi inaczej.
Sejmik obraduje w systemie sesyjnym. Pierwszą sesję zwołuje, w ciągu 7 dni
od ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do sejmików wojewódzkich na obszarze całego kraju, przewodniczący sejmiku ustępującej kadencji. Sesje zwyczajne zwołuje przewodniczący sejmiku, nie rzadziej niż raz na kwartał. Sesje nadzwyczajne zwołuje przewodniczący sejmiku na wniosek radnych stanowiących co
najmniej ñ ustawowego składu sejmiku, w ciàgu 7 dni od złożenia wniosku.
Do sejmiku województwa wchodzą radni, wybrani w wyborach powszechnych w liczbie 30 w województwach liczących do 2 milionów mieszkańców oraz
po 3 na każde kolejne rozpoczęte 500 tysięcy mieszkańców. Status radnego
sejmiku zasadniczo nie różni się od statusu radnego gminy oraz powiatu. Jednak zważywszy na możliwość podjęcia przez województwo współpracy międzynarodowej, radni mają obowiązek kierowania się w swej działalności interesami państwa.
Przewodniczącego sejmiku wybiera sejmik w głosowaniu tajnym, bez-
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względna większością głosów. W tym samym trybie wybierani są wiceprzewodniczący, a ich liczba nie może przekroczyć trzech. Kompetencje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego są identyczne jak ich odpowiedników w radzie gminy i powiatu.
Sejmik województwa ze swego grona powołuje komisje stałe i doraźne do
wykonania określonych zadań. Statut województwa określa przedmiot działania, zakres zadań, zasady dotyczące składu, organizacji wewnętrznej oraz trybu prac komisji.
Obligatoryjnie powołuje sejmik komisje rewizyjna, przy pomocy której sejmik sprawuje kontrole nad działalnością zarządu oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych. Uregulowania dotyczące komisji rewizyjnej na wszystkich trzech szczeblach samorządowych są identyczne. Członkostwa w komisji
rewizyjnej nie można łączyć z funkcjami marszałka województwa, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego sejmiku województwa oraz radnych będących członkami zarządu województwa.
4.4. Zarząd województwa

Zarząd województwa składa się z 5 osób. W skład zarządu wchodzą: marszałek, jego jeden lub dwóch zastępców oraz pozostali członkowie zarządu.
Sekretarz oraz skarbnik uczestniczą w posiedzeniach zarządu jedynie z głosem
doradczym.
Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu zarządu, w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawy stanowią inaczej. Marszałek województwa ma głos decydujący w razie równej liczby głosów.
Sejmik wybiera zarząd województw w głosowaniu tajnym. Marszałek województwa jest wybierany bezwzględna większością. Na wniosek marszałka sejmik wybiera pozostałych członków zarządu, w tym wicemarszałka (lub wicemarszałków), zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowego składu sejmiku. Marszałek województwa i pozostali członkowie
zarządu mogą pochodzić spoza składu sejmiku. Sejmik województwa jest zobowiązany dokonać wyboru zarządu w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia
wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy. Jeżeli nie dokona wyboru
w tym terminie, ulega rozwiązany z mocy prawa, o czym w przewidziany ustawowo sposób zawiadamia wojewoda. Po rozwiązaniu sejmiku ogłasza się
przedterminowe wybory, a funkcję rozwiązanego sejmiku przejmuje osoba powołana przez premiera na wniosek ministra właściwego ds. administracji publicznej. Jeśli nowo wybrany sejmik w wyżej opisanym trybie nie wyłonił zarządu, również ulega rozwiązaniu z mocy prawa. Nie przeprowadza się jednakże
ponownych przedterminowych wyborów. Zadania i kompetencje sejmiku oraz
zarządu do czasu wyboru sejmiku województwa na nowa kadencję pełni komiNr 1 (6)/2006 Społeczeństwo i Polityka
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sarz rządowy powołany przez premiera na wniosek ministra właściwego ds.
administracji publicznej. Istnieje możliwość odwołania zarządu województwa
przed upływem kadencji. Odwołania zarządu dokonuje sejmik w trybie
podobnym do trybu odwołania zarządu przez rade gminy lub powiatu.
Ustawodawcy uregulowali kompetencje marszałka województwa w identyczny sposób jak kompetencje przewodniczącego zarządu gminy oraz powiatu. Przyznano marszałkowi samodzielne kompetencje (zwierzchnictwo w stosunku do pracowników urzędu marszałkowskiego, podejmowanie działań za
zarząd w sprawach nie cierpiących zwłoki) co czyni go organem wykonawczym, choć ustawa o samorządzie wojewódzkim wprost tego nie stanowi.
Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu wojewódzkiego przy pomocy urzędu marszałkowskiego. Zarząd w wykonywaniu zadań
województwa wspomagają wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.
Sejmik województwa wybiera skarbnika na wniosek marszałka w głosowaniu tajnym, bezwzględna większością głosów, w obecności co najmniej połowy
ustawowego składu sejmiku. Skarbnik województwa uczestniczy w pracach
oraz obradach zarządu województwa i sejmiku województwa z głosem doradczym.
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Decyzje
społeczeństwa polskiego
w wyborach samorządowych
w latach 1990–2002
Wprowadzenie

Jedną z pięciu głównych zasad Konstytucji uchwalonej 2 kwietnia 1997 roku, określającą podstawy prawne ustroju politycznego Polski, jest zasada wybieranej władzy lokalnej. Zgodnie z nią władze lokalne uczestniczą w sprawowaniu władzy. W Polsce struktury samorządu lokalnego zostały przywrócone
w 1990 roku. Jego strukturę należało stworzyć od nowa. Przez osiem lat istniał
dwuszczeblowy administracyjny podział kraju – na gminy i województwa.
Wówczas gmina była poziomem w pełni samorządowym, natomiast władza
w województwie należała do administracji rządowej. Reforma władzy lokalnej
z 1998 r., która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., dokonała w jej ustroju zasadniczych zmian. Utworzono powiaty, które stały się trzecim szczeblem
podziału administracyjnego. Niezmienione pozostały: gmina – jako podstawowa (zasadnicza) jednostka podziału terytorialnego, oraz województwa – jako
szczebel najwyższy. Powołane zostały też nowe, duże województwa – jest ich
16 (wcześniej, w okresie 1975–1998 Polska była podzielona na 49 województw)1. Ich wielkość jest nieprzypadkowa „dzięki swojemu potencjałowi,
województwa mają być zdolne do kształtowania polityki regionalnej”2. Gminy
i powiaty są jednostkami całkowicie samorządowymi, województwo natomiast
ma charakter rządowo-samorządowy. Oznacza to, że władzę lokalną, w zakresie swoich kompetencji, sprawują tam organy samorządu terytorialnego, ale
i organy administracji rządowej.
Ciałami samorządu lokalnego sprawującymi władzę i nadzór nad polityką lokalną są rady, które działają na trzech poziomach (gmin, powiatów oraz
sejmiki województw). Ustanawiają lokalne prawodawstwo, przyjmują budżet
1

Kilka gmin tworzy powiat, te z kolei – województwo.
T. Słomka, Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2003, s. 919.
2
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i nadzorują jego realizację, nakładają lokalne podatki i opłaty (na podstawie
istniejącego prawodawstwa) oraz przyjmują rozporządzenia w sprawie praw
własności. Członkowie rad są wybierani w wyborach powszechnych, bezpośrednich, równych i tajnych. Do 2002 r. rady mianowały i odwoływały następujących urzędników: wójta (w gminach wiejskich) lub burmistrza/prezydenta (w miastach), starostę (powiaty) oraz marszałka sejmiku wojewódzkiego.
Obecnie urzędnicy ci są wybierani w wyborach powszechnych.
Do dziś wybory samorządowe odbyły się czterokrotnie w latach: 1990,
1994, 1998 i 2002. Dwie pierwsze elekcje miały miejsce jeszcze przed reformą samorządową w Polsce, dwie następne już po niej. Z tym, że w październiku 2002 roku obywatele po raz pierwszy w historii III Rzeczpospolitej wyłaniali burmistrzów, wójtów oraz prezydentów miast w wyborach bezpośrednich – do tej pory wybieranych przez odpowiednio rady gmin, powiatów
i miast.
Wybory samorządowe mają swoje specyficzne cechy, choć są podobne pod
względem procedur do wyborów do parlamentarnych. Ta szczególna specyfika wynika przede wszystkim z faktu, iż jest w nich reprezentacja określonej
wspólnoty samorządowej. Można mówić o swoistej autonomii polityki lokalnej. Tę reprezentację stanowi przede wszystkim rada gminy, powiatu oraz sejmik województwa.
We wszystkich wyborach powszechnych w Polsce, a zatem również w samorządowych, można głosować jedynie osobiście w lokalu wyborczym,
w dniu wyborów, bez pośrednictwa, np. poczty. Aby umożliwić głosowanie
osobom chorym lub niepełnosprawnym, więźniom i obywatelom polskim pozostającym za granicą, tworzy się specjalne obwody wyborcze, np. w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych lub w polskich ambasadach i konsulatach, a także na statkach dalekomorskich pływających pod
polską banderą.
Prawo do głosowania w wyborach samorządowych, tak jak w parlamentarnych i prezydenckich, jest w Polsce wyłącznie uprawnieniem, z którego można, ale nie trzeba korzystać. Za brak uczestnictwa w wyborach nie grożą żadne konsekwencje prawne lub kary finansowe.

Uregulowania prawne wyborów do organów stanowiących
samorządu terytorialnego
Zasady prawa wyborczego do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw są określone w przepisach rangi konstytucyjnej oraz w ordynacji wyborczej. Ustawa zasadnicza z roku 1997 określa jedynie (art. 169 ust. 2), że wybory do organów stanowiących samorządu terytorialnego są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Natomiast zasady i tryb
zgłaszania kandydatów, sposób przeprowadzenia oraz warunki ważności wy-
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borów określać ma ustawa. W latach 1990–1998 obowiązywała ustawa z dnia
8 marca 1990 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin3. Na jej podstawie odbyły
się elekcje w latach 1990 i 1994. W związku z reformą i wprowadzeniem samorządu na szczeblu powiatu i województwa, konieczne stało się uchwalenie nowej ordynacji. Nastąpiło to w dniu 16 lipca 1998 r., kiedy to Sejm przyjął ustawę – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw4.
Ustawa powtórzyła za Konstytucją, iż wybory do rad gmin są powszechne równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym, ponadto uściśliła, że
w odniesieniu do rad w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców odbywają
się zgodnie z zasadą większościową, w większych – proporcjonalności (art. 88
i 87 ordynacji). Proporcjonalne są również wybory do rad powiatów i sejmików
województw5. Kadencja rad i sejmików trwa 4 lata.
Obecnie wybory samorządowe regulują przepisy ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (DzU z 2003 r., nr 159, poz. 1547 i z 2004 r., nr 25, poz. 219). W wyborach w 2006 r. będą miały zastosowanie zmiany w ordynacji wyborczej wprowadzone:
• ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz niektórych
innych ustaw (DzU nr 102, poz. 1055);
• ustawą z dnia z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządzie
gminnym oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 175, poz. 1457).
System wyborczy na urząd wójta, burmistrza i prezydenta miasta
Polska ustawa zasadnicza nie zawiera żadnych przepisów dotyczących wyborów na urząd wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Decyzja polityczna
o wprowadzeniu powszechnych wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast zaowocowała uchwaleniem ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta6. W kwestiach przez nią
nieregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy ordynacji wyborczej do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Zgodnie z tą ustawą wójt, burmistrz bądź prezydent miasta wybierany jest
w wyborach pięcioprzymiotnikowych: powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym oraz bezwzględną większością głosów. Kadencja
trwa na 4 lata. Kandydatów mogą zgłaszać partie polityczne, stowarzyszenia,
organizacje i grupy wyborców (zależnie od wielkości gminy wymagają poparcia od 150 do 3 tys. podpisów); dodatkowym wymogiem jest zarejestrowanie
pełnych list radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gmi3

DzU z 1996 r. Nr 84, poz. 387 ze zmianami.
DzU z 1998 r. Nr 95, poz. 602.
5 Więcej o systemie wyborczym do rad gmin, powiatów i sejmików województw zob.: Polskie
prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 2005, s. 160–201.
6 DzU nr 113, poz. 984, nr 127, poz. 1089 i nr 214, poz. 1806.
4
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nie. Kandydować może jedynie obywatel polski, który ukończył 25 lat. Nie musi on być mieszkańcem gminy, w której ubiega się o to stanowisko. Kandydat
na wójta, burmistrza czy prezydenta nie może jednocześnie kandydować na to
stanowisko w innej miejscowości (ale może ubiegać się o mandat radnego).
Druga tura głosowania odbywa się w przypadku, kiedy żaden z kandydatów
nie uzyskał ponad połowy ważnie oddanych głosów. Należy zaznaczyć, że
odwołanie wójta może nastąpić tylko w przypadku wygaśnięcia mandatu7.
W wyborach na nową kadencję rozpoczynająca się w 2006 r. będą obowiązywać ponadto zmiany ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2004 r. nr 102, poz.
1055 i z 2005 r. nr 175, poz. 1457.

Narodziny samorządu terytorialnego
Pierwsze wybory samorządowe do władz lokalnych odbyły się już w 1990 r.
Pomimo pewnego podobieństwa procedur, mają jednak inny charakter niż
elekcje parlamentarne i wyłaniające inne władze centralne. Można więc, jak
twierdzą niektórzy politolodzy, mówić o pewnego rodzaju autonomii polityki
lokalnej8.
Potrzeba całościowej reformy władz lokalnych i wraz z tym przyspieszenia
wyborów do rad gmin była zrozumiała dla nowej klasy politycznej i rządu. Wynikało to z dążenia do objęcia władzy w terenie. Ponadto zmianie przyświecały cele systemowe, a zatem niezależne od doraźnych interesów politycznych.
Chodziło o wprowadzenie zasadniczo innego, od dotychczas istniejącego modelu władz terenowych. Ten nowy model zakładał przede wszystkim całkowite oddzielenie administracji państwowej od samorządowej, poza tym wyposażenie tej ostatniej w rozległe kompetencje kosztem władz centralnych9.
Założenie szybkiego wdrożenia nowego systemu, a co za tym idzie uzyskanie korzyści płynących z nowych rozwiązań, jak np. zracjonalizowanie wydatków publicznych, rozładowywanie niezadowolenia społecznego na niższym
szczeblu władzy, przekazanie władzy bliżej obywatela, a co za tym idzie lepsze
zarządzanie sprawami publicznymi przy lepszym rozpoznaniu społecznych potrzeb, etc.) stało się przyczyną realizacji reformy władz terenowych, mimo złego jej przygotowania i licznych ekonomicznych trudności ówczesnej Polski.
Niezwykle ważne były wówczas także inne wskazania polityczne. Wybory samorządowe miały być pierwszymi od ponad 50 lat w pełni już wolnymi, stanowiąc konkretny obraz reform ustrojowych i politycznych w Polsce. Jak twier7 Art. 26 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
8 J. Raciborski, Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego 1989–1995,
Warszawa 1997, s. 116.
9 O porządkowaniu podziału terytorialnego i początkach tworzenia samorządu terytorialnego po 1989 r. w Polsce zob. szerzej: R Chruściak, T. Mołdawa, K.A. Wojtaszczyk, E. Zieliński,
Polski system polityczny w okresie transformacji, Warszawa 1995, s. 81–91.
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dzą niektórzy, do pośpiechu dopingował również rozpoczynający się rozpad
obozu solidarnościowego10.
W marcu 1990 r. Sejm RP przyjął ustawę o samorządzie terytorialnym oraz
ustawę – ordynacja wyborcza do rad gmin. W ordynacji podzielono gminy na
dwie grupy. W gminach powyższej 40 tys. mieszkańców wprowadzono proporcjonalny system wyborczy z podziałem mandatów według metody Saint-Laguë11,w którym rywalizują ze sobą listy partyjne. Zastosowano jednocześnie
element personalnego wyboru za sprawą decyzji, iż głosowanie będzie polegało na wskazaniu konkretnego nazwiska kandydata znajdującego się na liście.
Natomiast w małych miasteczkach i gminach wiejskich, czyli w gminach poniżej 40 tys. mieszkańców, przyjęto system większościowy oparty na zasadzie
większości względnej. W tym przypadku rywalizacja odbywa się między kandydatami, którzy na karcie wyborczej mogli, ale nie musieli oznaczać partii,
która ich popiera lub z której się wywodzą.
Jak widać w tego samego typu wyborach ustawodawca zdecydował się na
różne systemy wyborcze. Takie rozwiązanie kłóciło się z przyjętą konstytucyjną zasadą równości głosu. Przyczyną takiej decyzji była świadomość braku dostatecznego rozwoju partii politycznych na terenie małych miejscowości i miasteczek. Do zgłoszenia kandydata w okręgu jednomandatowym potrzebne było poparcie 15 wyborców z tego okręgu, a do zgłoszenia listy kandydatów – 150
wyborców z okręgu wyborczego.

Pierwsze wybory do samorządu terytorialnego, które zarządzono na 27 maja 1990 r. skróciły kadencję i istnienie gminnych rad narodowych aż o 2 lata.
Nie wyznaczały żadnego przełomu politycznego, ale były pierwszym sprawdzianem demokracji na najniższym szczeblu, najbliżej obywateli.
W głosowaniu wzięło udział 42,27% uprawnionych, czyli 11 380 629 obywateli. W okręgach wielomandatowych – w średnich i dużych miastach –
uczestniczyło 40,5% wyborców. W małych miastach frekwencja była wyraźnie
wyższa 44,4%, niż we wsiach – 42,7%. Co do frekwencji na poziomie gmin zanotowano tu bardzo duży odsetek osób nie biorących udziału w wyborach.
Do urn poszło do 20% uprawnionych, a w pojedynczych wsiach nawet 10%.
Można mówić tu już nie tylko o spadku frekwencji, a nawet o bojkocie, czy
też całkowitym braku zainteresowania wyborami12. O frekwencji zdaniem
10

J. Raciborski, Polskie…, dz.cyt., s. 116–117.
Wyjaśnienie działania metody patrz: D. Nohlen, Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii
systemów wyborczych, Warszawa 2004, s. 104; A. Żukowski, Systemy wyborcze, Olsztyn 1997, s. 132.
12 Warto podkreślić, że przed 1989 r. przypadki niskiej frekwencji na niektórych obszarach
kraju, dobrze tłumaczyły konflikty społeczności lokalnych z władzami. Podobnych zachowań, ale
już w zanikającej formie i skali, można było popatrzeć się i tym razem.
11
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niektórych zadecydowało narastające rozczarowanie rządami „Solidarności”,
zbyt twarda dla przeciętnego obywatela polityka ekonomiczna, niejasna i mało spektakularna kampania wyborcza, niezrozumienie roli samorządu, niewielka liczba kandydatów w okręgach jednomandatowych oraz wyraźnie
mniejsza liczba kandydatów partii politycznych w porównaniu z kandydatami
nie zrzeszonymi. Obok niskiej frekwencji negatywnym symptomem tamtych
wyborów był dość duży odsetek głosów nieważnych – aż 3%, oraz 5% kart
niewypełnionych.
Tabela nr 1. Frekwencja wyborcza w wyborach w Polsce. Porównanie w frekwencji wyborczej w wyborach samorządowych, prezydenckich i parlamentarnych od 1990 r.
Wybory
samorządowe
1990
1994
1998
2002
–
średnia

Frekwencja
w%
42,27
33,78
46,2*
44,23**
–
41,62

Wybory
Frekwencja
Wybory
Frekwencja
prezydenckie
w%
parlamentarne
w%
I tura II tura
1990
60,63
53,40
1991
43,20
1995
64,73
68,23
1993
52,10
2000
61,12
–
1997
47,93
2005
49,74
50,99
2001
46,29
–
–
–
2005
40,56
59.05
57,54
46,0

* Średnia arytmetyczna frekwencji na wszystkich szczeblach samorządu. Do sejmików
głosowało 45,35%; do rad powiatów 47,76%, a do rad gmin 45,45%.
** Średnia arytmetyczna frekwencji na wszystkich szczeblach samorządu.

Niekwestionowanymi zwycięzcami tych wyborów13 były traktowane razem
komitety obywatelskie i inne organizacje określane przez Głównego Komisarza Wyborczego jako „organizacje ruchu obywatelsko-solidarnościowego”
oraz ich różnego typu koalicje. Zdobyły łącznie aż 55,5% oddanych ważnie
głosów. Zwycięstwo tych organizacji było szczególnie wysokie w średnich i dużych miastach. W tych ośrodkach oddano na komitety obywatelskie ponad
70% głosów. Wśród nich znalazły się: Warszawa, Częstochowa, Kraków, Łódź,
Płock, Przemyśl, Rzeszów, Wałbrzych, Wrocław. Wyniki w tych miastach po13 Prezentacja wyników pierwszych wyborów samorządowych jest dość utrudniona z kilku powodów. Przede wszystkim statystyka wyników wyborów została przeprowadzona na poziomie
województw, a nie gmin, jak powinno być to zrobione. Następnie liczba uzyskanych przez poszczególne ugrupowania mandatów nie jest w tym wypadku właściwym wskaźnikiem faktycznego wpływu ugrupowań w okręgach, bowiem w niektórych okręgach jednomandatowych wystarczyło do zdobycia mandatu jedynie kilkanaście głosów, a w wielomandatowych i kilkaset okazywało się niewystarczające. Poza tym wyniki partii i startujących w wyborach ugrupowań obejmują jedynie kandydatów, o których wiadomo było, do których partii należą, oraz zidentyfikowane
listy partyjne, a tych była mniejszość. I na koniec, wiele z ugrupowań, które wzięły udział w wyborach okazało się być tworami o krótkotrwałym istnieniu, a to uniemożliwia analizę wyników
i ich wpływu na kolejne wyniki wyborów.
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zostają w związku z tym, gdzie silny wpływ i dobre wyniki w wyborach parlamentarnych w czerwcu 1989 r. uzyskała „Solidarność”.
Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) uzyskało 4,3% głosów, choć jak przypuszcza J. Raciborski, liczba ta została znacznie zaniżona. Nie oddaje ona
z pewnością dużego wpływu tej partii zwłaszcza w tamtym okresie szczególnie
w gminach wiejskich14. I choć PSL nie odniosła w tych wyborach wyraźnego
sukcesu, to zaznaczyła swoje istnienie. Socjaldemokracja Rzeczypospolitej
Polskiej wraz ze skupionymi wokół niej koalicjami łącznie zdobyła 2,7%.
Choć i tu są problemy z podaniem właściwych danych, a to przede wszystkim
ze względu na nie ujawnianie swojej przynależności przez kandydatów z tego
ugrupowania, jak i z uwagi na cząstkowe dane dotyczące list SdRP w miastach
wojewódzkich. Wiadomo, ze średnio listy te zdobyły – 7,6% głosów. Nie ma
niestety dokładnych danych co do wyników tego ugrupowania w okręgach
wiejskich. Stąd uogólnianie w tym przypadku, któregokolwiek z podanych wyników jest niewłaściwe. Biorąc jednak pod uwagę fragmentaryczne informacje
o wynikach kandydatów SdRP w okręgach jednomandatowych, wpływy tej
partii można określić na 67% aktywnego elektoratu.
Kolejne ugrupowanie – Stronnictwo Demokratyczne; uzyskało zgodnie
z oficjalnymi danymi 2,1%. Były jednak i takie województwa, w których listy
tego ugrupowania uzyskały zdecydowanie wyższy wynik np.: Elbląg (12,2%),
Suwałki (10,9%), w Chełmie, Ostrołęce, Zamościu – po ok. 8%. Zatem ówczesne wpływy tej partii można szacować na ok. 34%. Do liczących się wówczas ugrupowań należy zaliczyć również Konfederację Polski Niepodległej,
która zdobyła zgodnie z oficjalnymi danymi – 1% głosów, ale w większych miastach uzyskiwała ok. 6% głosów – m.in. w Krakowie, Lublinie, Toruniu15.
Kandydaci i listy zgłoszone przez tzw. grupy obywateli (stanowili ok. 46%
ogółu kandydatów) zdobyli 24,7% głosów i aż 39% mandatów. Grupy te najczęściej spotykane były w gminach wiejskich, gdzie zdobyli niemal 52% mandatów. Natomiast w liczebnie większych gminach, powyżej 40 000 mieszkańców, grupom tym przypadło zaledwie 2% mandatów.
Pierwsze wybory samorządowe pokazały, że niewielkie znaczenie na lokalnej scenie politycznej mają partie. Taki wniosek dziwić nie może, bowiem
w tamtym czasie stronnictwa znajdowały się w początkowym okresie swojego
kształtowania. Dopiero wówczas formowano pierwsze terenowe struktury
organizacyjne nowych ugrupowań politycznych, a partie „stare” przechodziły
przekształcenia, osłabiające ich siłę, albo zanikały. Choć przyczyny te nie tłumaczą słabego wyniku partii politycznych. Należy pamiętać bowiem o tym, że
w wyborach samorządowych znacznie większe znaczenie niż identyfikacja partyjna, mają cechy kandydatów na radnych. A zatem to sposób zorganizowania
14

J. Raciborski, Polskie…, dz. cyt., s. 121.
Lider tej partii – Leszek Moczulski – poniósł wówczas spektakularną klęskę wyborczą starając się o mandat radnego w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście.
15
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lokalnego życia politycznego przez mieszkańców miał znaczenie dla wyników.
Zasadniczą rolę odegrało również przeobrażenie systemu, które poprzedziło
wybory samorządowe. Najważniejsze zaobserwowane zmiany to przede wszystkim: to, że aż 74% radnych objęło swój urząd po raz pierwszy (wcześniej
wskaźnik ten sięgał najwyżej 50%), o połowę zmniejszyła się reprezentacja kobiet w porównaniu z ich reprezentacją w radach narodowych: z 22 do 11%. Ponadto aż 1/3 radnych legitymowała się wyższym wykształceniem.

Samorządność w praktyce. Wyniki wyborów z 1994 roku
Pierwsza kadencja działalności rad gmin została oceniona przez opinię publiczną pozytywnie, bowiem 49% respondentów CBOS określała pracę grad
gmin lub miast mianem „bardzo dobrze” lub „dobrze”, a tylko 26% „źle” lub
„bardzo źle”16. Ta dobra ocena zbiegła się jednocześnie z niewielkim zainteresowaniem obywateli zbliżającymi się w 1994 r. wyborami samorządowymi.
Czerwcowe wybory samorządowe z 1994 roku odbyły się jako pierwsze
w Polsce w terminie konstytucyjnym – po czterech latach. Sytuacja polityczna
w kraju była w tym czasie dość stabilna. Na czele rządu stał Waldemar Pawlak
i choć miały miejsce konflikty między ówczesnymi koalicjantami, to nie
podważały stabilności sytuacji politycznej. W gospodarce poprawiała się koniunktura, wyraźne były tendencje wzrostowe.
Uregulowania instytucjonalne dotyczące wyborów nie zmieniły się znacznie. Ordynacja z 1990 r. została znowelizowana, ale były to poprawki związane z koniecznością uwzględnienia zmian, które zaszły ustroju Warszawy. Zlikwidowano instytucję Głównego Komisarza Wyborczego. Jego miejsce zajęła
Państwowa Komisja Wyborcza, której przekazano uprawnienia GKW.
W wyborach wzięło udział 9 329 776 obywateli, czyli 33,78% uprawnionych
do głosowania. A więc o ponad 2 mln mniej niż w roku 1990. Frekwencja
w okręgach wielomandatowych wyniosła 28,05% i była zdecydowanie niższa
niż w miastach małych i na wsi, gdzie udział w głosowaniu wzięło 38,25%.
W skali kraju frekwencja wyniosła 33,78%, była więc bardzo niska17. Analizując liczbę oddanych głosów nieważnych i bez skreśleń spadła w porównaniu do
wyborów z 1990 r. i wyniosłą odpowiednio 1,6% i 1,7%18. Świadczy to o przyswajaniu przez społeczeństwo mechanizmów demokratycznych.
Podobnie jak w poprzednich wyborach, tak i w tych analiza danych wyborczych jest dość utrudniona z powodów wymienionych wcześniej. Dlatego też
16

J. Raciborski, Polskie… dz.cyt., s. 123.
Przyczyną takiego stanu rzeczy był przede wszystkim impas, jaki przeżywały w swoim rozwoju samorządy, poza tym brak akcji promocyjnych, które tłumaczyłyby obywatelom znaczenie
instytucji samorządu w demokratycznym państwie.
18 Dane o wynikach wyborów samorządowych z 1994 r. w: Obwieszczenia PKW z 23.06.1994 r.,
„Monitor Polski”, nr 35, poz. 303.
17
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jako podstawę formułowania wniosków wykorzystuje się badania ośrodka
Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) przeprowadzone na próbach
radnych z I i II kadencji przy uzupełnieniu wynikami z kilku dużych miast, odtworzonymi na podstawie statystyk tworzonych przez Główny Urząd Statystyczny.
Można stwierdzić, że komitety obywatelskie nie zostały w małych miejscowościach zastąpione partiami politycznymi, natomiast w dużych ośrodkach to
się dokonało. Według deklaracji radnych z miast powyżej 40 tys. mieszkańców
62% z nich zostało zgłoszonych przez partie i ugrupowania polityczne. Ponadto należy odnotować znaczny wzrost udziału w radach gminnych partii ówczesnej koalicji rządzącej – a zatem SLD w miastach, a PSL na wsi. Unia Wolności (powstała z połączenia Unii Demokratycznej i Kongresu Liberalno-Demokratycznego) zachowała swoje wpływy z końca I kadencji rad, podobnie jak
i NSZZ „Solidarność”. Znacznie osłabły wówczas wpływy partii prawicowych.
A zatem utrzymała się tendencja z wyborów parlamentarnych z 1993 r., jednak nie dotyczyła ona dużych miast. W tych miastach swoją obecność zaznaczyła Unia Polityki Realnej. Znacznie mniejsze poparcie od spodziewanego
w dużych ośrodkach, biorąc pod uwagę wyniki wyborów parlamentarnych,
uzyskała Unia Pracy. Ten wynik może dziwić, tym bardziej że w tych miastach
partia ta posiadała silne struktury organizacyjne. Po wyborach samorządowych w radach gminnych powstały koalicje zbliżone do koalicji parlamentarnej, natomiast w dużych miastach było inaczej19.
Istotnym wnioskiem, który można wysunąć analizując wyniki wyborów
z 1994 r. jest stabilizacja kadrowa władz samorządowych. Tym razem tylko
51% radnych objęło swój urząd po raz pierwszy. Wśród radnych II kadencji
znalazło się również więcej tych, którzy pełnili funkcje samorządowe jeszcze
w radach narodowych.
Najważniejszym skutkiem politycznym wyborów samorządowych z 1994 r.
było wyłonienie w sposób demokratyczny rad gmin o zróżnicowanym obliczu
partyjnym. Nie do przecenienia pozostaje wpływ takiej sytuacji na usamodzielnienie się lokalnego życia politycznego od centrum. To właśnie w procesie wyborczym do organów samorządowych zaangażowało się wówczas bardzo wielu obywateli (pomijając niską frekwencję, aktywnie przy wyborach pracowało
blisko 300 tys. osób – kandydatów i członków komisji wyborczych). Wskazuje
to na fakt, iż wybory samorządowe angażują o wiele więcej obywateli niż wybory parlamentarne czy prezydenckie20. Sprzyja to spajaniu więzi lokalnych
oraz kształceniu bazy społecznej dla partii politycznych.
19

W Radzie Warszawy powstałą koalicja SLD i UW, w kilku gminach stołecznych zaś koalicje prawicowe; w Krakowie powstała szeroka koalicja z wykluczeniem SLD, podobnie w Gdańsku; z kolei we Wrocławiu najważniejszą rolę w koalicji odgrywała UW, natomiast w Łodzi doszło
do koalicji partii prawicowych z UW. Tylko w kilku miastach zarząd samodzielnie stworzyło SLD.
20 Por. Tamże, s. 129.
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Wybory po reformie wyniki z roku 1998 r.
Drugą kadencję samorządu terytorialnego charakteryzowało powolne, ale
systematyczne zwiększanie jego kompetencji, choć pozbawione jednoczesnego budowania samodzielności finansowej. Rady miast i gmin umocniły pozycje najważniejszych instytucji decyzyjnych na swoim terenie i stały się ogromną szkołą polityki dla wielu lokalnych działaczy. Tam uczyli się oni nie tylko
rozwiązywania problemów związanych z zakresem samorządowych obowiązków, ale także dobierania odpowiednich metod działania, dochodzenia do
kompromisów, które umożliwiały realizację nie zawsze zbieżnych interesów
partyjnych, a przede wszystkim społecznych. Dlatego też właśnie w organach
samorządu pojawiły się już w drugiej kadencji szerokie koalicje centroprawicowe, centrolewicowe, a nawet wspólne inicjatywy odległych sobie ideowo
i polityczne partii i ugrupowań.
Wybory samorządowe poprzedzała reforma administracyjna, czyli ustalenie nowej mapy powiatów i województw. Wokół liczby województw trwała
wielomiesięczna batalia, pojawiały się liczby od 12 do 40. W końcu zdecydowano o wprowadzeniu 16 województw, 308 powiatów ziemskich i 64 powiatów
grodzkich (miasta). Także konkretne ustanawianie powiatów wywoływało
emocje. Przez kraj przeszła fala manifestacji, blokad i wieców. I choć wnoszono wiele zastrzeżeń co do trybu i zakresu wprowadzenia reformy samorządowo-administracyjnej, to jednak na tle innych działań przeprowadzenie wyborów do trzech szczebli samorządu oraz wdrożenie tej reformy było działaniem
skutecznym.
Wybory lokalne z 11 października 1998 r. były pierwszymi po wprowadzeniu reformy samorządowej. Wybierano:
❒ 2489 rad gmin liczących ogółem 52 379 radnych; z tego:
• 65 rad miejskich w miastach na prawach powiatów, w systemie proporcjonalnym, metodą d’Hondta, z klauzulą zaporową 5% głosów
ważnych (2921 mandatów),
• 268 rad w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców w systemie
proporcjonalnym, metodą d’Hondta, bez progu zaporowego (7 984
mandaty),
• 2156 rad w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, w systemie
większościowym 41 474 mandaty;
❒ 308 rad powiatów, w systemie proporcjonalnym, metodą d’Hondta,
z klauzulą zaporową 5% głosów ważnych (10 290 mandatów);
❒ 16 sejmików województw, w systemie proporcjonalnym, metodą
d’Hondta, z klauzulą zaporową 5% głosów ważnych (855 mandatów);
❒ Radę Warszawy (68 mandatów);
❒ 7 rad dzielnic w gminie Warszawa-Centrum (175 mandatów).
Łącznie do obsadzenia było 63 767 mandatów.
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Tabela nr 2. Ugrupowania reprezentujące mieszkańców gminy wg wyborców. Preferencje tuż przed wyborami samorządowymi z 1998 r.22
Partie polityczne
Akcja Wyborcza „Solidarność”
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Przymierze Społeczne
lokalne ugrupowanie lub lokalna koalicja
Unia Wolności
Ruch Patriotyczny „Ojczyzna”
osoba lub osoby nie należące do żadnego
ugrupowania
Stowarzyszenie „Rodzina Polska”
Unia Polityki Realnej
inne
trudno powiedzieć
żadna

gminy powiatu województwa
22%
22%
23%
19%
19%
21%
9%
8%
9%
7%
6%
4%
6%
7%
8%
5%
4%
4%
5%
2%
0%
1%
19%
4%

4%
2%
1%
1%
21%
5%

4%
2%
0%
1%
20%
4%

Źródło: TNS-OBOP.
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Wyborcy wiązali z nimi wiele nadziei związanych z poprawą ich życia w lokalnych społecznościach21. Na tydzień przed wyborami do władz lokalnych zapytano Polaków, jakie ugrupowanie ich zdaniem będzie najlepiej reprezentować interesy ich najbliższej okolicy na różnych szczeblach samorządu. Relatywnie najwięcej osób stwierdziło, że na wszystkich trzech szczeblach samorządu będzie to AWS (19%). Niemal tyle samo osób (17%) wskazało wówczas na
SLD.

18% pytanych o to, jakie ugrupowanie będzie najlepiej reprezentować po
wyborach interesy ich gminy na różnych szczeblach samorządu, trzykrotnie
odpowiedziało „nie wiem”. Dodatkowo 4% stwierdziło, że nie ma takiego
ugrupowania, które broniłoby ich interesów.
21

http://www.tns-global.pl/archive-report/id/199, (6.02.2006 r.).
Tamże. Badania te przeprowadził ośrodek badania opinii publicznej TNS-OBOP w październiku 1998 r. Respondentom zadano pytanie: „Jakie ugrupowanie kandydujące w wyborach
samorządowych, Pana(i) zdaniem, będzie najlepiej reprezentowało interesy mieszkańców Pana(i) gminy, miasta, wsi lub najbliższej okolicy na szczeblu: 1. gminy, 2. powiatu, 3. województwa”. A oto ugrupowania, jakie respondenci mieli do wyboru (w nawiasach – nazwiska przewodniczących ugrupowań): 1. Akcja Wyborcza „Solidarność” (M. Krzaklewski); 2. Przymierze Społeczne, w skład którego wchodziły: Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (T. Maminski), Polskie
Stronnictwo Ludowe (J. Kalinowski) oraz Unia Pracy (M. Pol); 3. Ruch Patriotyczny „Ojczyzna”,
w skład którego weszły: Blok dla Polski (A. Gasienica-Makowski), Konfederacja Polski Niepodległej Obóz Patriotyczny (A. Slomka), Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów RP (E. Postulka), Ruch Odbudowy Polski (J. Olszewski); 4. Sojusz Lewicy Demokratycznej (L. Miller);
5. Stowarzyszenie „Rodzina Polska” (P. Jaroszyński); 6. Unia Polityki Realnej (S. Michalkiewicz); 7. Unia Wolności (L. Balcerowicz); 8. lokalne ugrupowanie lub lokalna koalicja; 9. osoba
lub osoby nie należące do żadnego ugrupowania; 10. inne; 11. trudno powiedzieć; 12. żadna.
22
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W wyborach samorządowych w roku 1998 kandydowała rekordowa liczba
dotychczasowych parlamentarzystów – ponad 100. W porównaniu do elekcji
z lat 1990 i 1994 swój wpływ w terenie wzmocniły partie polityczne. 98% mandatów w sejmikach wojewódzkich i 75% w powiatach zdobyło sześć list ogólnopolskich. Siłę pokazali dwa najsilniejsze ugrupowania z wyborów parlamentarnych z roku 1997 AWS i SLD (AWS wprowadziła do rad trzech szczebli
10 613 radnych, SLD 8840), zupełnie nieźle wypadła Unia Wolności, a dobrze
PSL, któremu nie zaszkodził nawet sojusz z Unią Pracy wyraźnie politycznie
słabnącą od dłuższego czasu w postaci Przymierza Społecznego. Lokalne władze trzeba było układać w wielu wypadkach poprzez zawieranie skomplikowanych sojuszy „ponad podziałami”, gdyż wygrani rzadko kiedy dysponowali absolutną większością.
Frekwencja w tych wyborach była następująca: do sejmików w głosowaniu
wzięło udział 45,37%, do rad powiatów – 47,76%, a do rad gmin – 45,45%
uprawnionych. Był to najlepszy rezultat ze wszystkich przeprowadzonych do
tej pory elekcjach samorządowych w III RP.
Tabela nr 3. Wyniki wyborów samorządowych z 1998 r. Ogólna liczba zdobytych mandatów przez partie i ugrupowania polityczne
Partia, ugrupowanie polityczne
AWS
SLD
PS
UW
Ojczyzna
Rodzina Polska
Inne
Razem

Liczba zdobytych mandatów w skali kraju
11 615
8837
4584
1146
256
151
38 176
64 765

Źródło: opracowanie M. Kaczorowska, na podstawie danych z: A.K. Piasecki, Wybory
parlamentarne, samorządowe, prezydenckie 1989–2002, Toruń 2004, s. 174.

Wyniki głosowania na poszczególne partie polityczne należy rozpatrywać
w odrębnych kategoriach dla sejmików i niższych szczebli samorządu. W okręgach jednomandatowych, gdzie zgłoszono pojedyncze kandydatury, 1662 radnych otrzymało mandaty bez przeprowadzania wyborów.
Najbardziej znaczący udział partii politycznych widoczny był w wyborach
do sejmików. W tym przypadku najwyższy odsetek mandatów uzyskali: AWS
– 40% i SLD – 38,%. Ogólny wynik wskazuje na niewielką przewagę AWS, ale
rozpatrując wyniki pod katem układu sił w województwach, okazało się, że
AWS zwyciężyło w sześciu nowych województwach, a w dziewięciu najwięcej
mandatów uzyskał SLD. Jedynie w województwie śląskim obie partie uzyskały ten sam wynik.
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Województwo
SLD AWS UW PS***** „O”**** „RP”*** MN** „WŚ”*
Pomorskie
16
27
5
2
–
–
–
–
Zachodniopomorskie
22
13
6
3
1
–
–
–
Kujawsko–Pomorskie
26
15
4
5
–
–
–
–
Warmińsko-Mazurskie 17
16
6
6
–
–
–
–
Lubuskie
22
14
6
3
–
–
–
–
Wielkopolskie
29
21
5
5
–
–
–
–
Mazowieckie
30
32
6
11
–
1
–
–
Podlaskie
13
25
2
5
–
–
–
–
Dolnośląskie
25
19
9
2
–
–
–
–
Łódzkie
24
19
3
9
–
–
–
–
Lubelskie
16
20
2
12
–
–
–
–
Opolskie
14
11
4
3
–
–
13
–
Świętokrzyskie
21
10
–
11
–
–
–
3
Śląskie
31
31
12
1
–
–
–
–
Podkarpackie
10
31
8
–
1
–
–
–
Małopolskie
13
38
6
3
–
–
–
–
Źródło: opracowanie M. Kaczorowska, na podstawie danych z: A.K. Piasecki, Wybory
parlamentarne, samorządowe, prezydenckie 19892002, Toruń 2004, s. 175.
* Wspólnota Świętokrzyska
** Mniejszość Niemiecka
*** Rodzina Polska
**** Ojczyzna
***** Przymierze Społeczne
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Tabela nr 4. Wyniki wyborów samorządowych z 1998 r. Podział mandatów
w sejmikach

Mandaty uzyskane przez PS i UW pozwalały tym ugrupowaniom na zawarcie umów koalicyjnych z silniejszymi partnerami, choć w większości województw dużo lepszą pozycję miało Przymierze, a niekiedy większe – PSL. Sojusz Lewicy Demokratycznej uzyskał wyższe od średniej wyniki w regionach
i miastach-stolicach nowo utworzonych województw. Na niższych szczeblach
samorządu polityczny rezultat wyborów był mniej jasny, ponieważ pewną
część głosów otrzymały tam lokalne komitety, które łącznie zdobyły 68% mandatów w gminach i ok. 25% w powiatach. Mimo to proporcje miedzy największymi ugrupowaniami politycznymi zostały zachowane. W radach powiatów
powiatach ziemskich Akcja Wyborcza Solidarność uzyskała 30,5% mandatów,
a SLD 27,5%. W wyborach do rad gmin partie te zdobyły odpowiednio 13,5%
i 11%. W skali całego kraju na trzecim miejscu znalazło się Przymierze Społeczne, dopiero na czwartej pozycji – Unia Wolności. Najsłabsze w wyborach
okazały się ugrupowania: „Ojczyzna” i „Rodzina Polska”, które na szczeblu
samorządowej struktury uzyskały poniżej 1% głosów.
Dla AWS wyniki wyborów samorządowych oznaczały umiarkowany sukces.
Po roku sprawowania władzy w państwie otrzymała największe poparcie spośród partii politycznych. Inne partie prawicowe okazały się słabsze i nie były
Nr 1 (6)/2006 Społeczeństwo i Polityka
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w stanie zagrozić pozycji Akcji. Zjednoczenie prawicy odniosło swój pozytywny skutek w porównaniu z wynikami z 1994 r. W dużych miastach, w których
wcześniej do wyborów stanęło kilka prawicowych ugrupowań, teraz ich głosy
niemal się zsumowały. AWS zdobyła najwięcej mandatów w m.in.: Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Katowicach. Rzeszowie, Toruniu, Wrocławiu i Zamościu. Tradycyjnie już chętnie prawicowych radnych wybierano w południowowschodniej Polsce23. AWS zdobył też większość w ok. 100 powiatach ziemskich.
SLD w wyborach samorządowych z 1998 r. zmniejszył swój dystans do AWS
w zestawieniu z wynikami wyborów parlamentarnych. Nie nastąpił spadek notowań tej partii. SLD zdominowała ok. 120 rad powiatów ziemskich. Łącznie
na trzech poziomach samorządu partia ta zdobyła teraz 8840 miejsc. W porównaniu z wynikami wyborów z 1994 r. SLD uzyskał lepszy wynik w miastach
o statusie powiatów grodzkich, wśród nich najwięcej m.in. w: Łodzi, Częstochowie, Elblągu, Gorzowie Wielkopolskim, Opolu, Kielcach, Wałbrzychu,
Zielonej Górze, Suwałkach. Sojusz poprawił swoje wyniki na Śląsku, natomiast bardzo duże poparcie stracił w Lublinie, gdzie po wyborach z 1994 r. powstała koalicja SLDUW.
Po wyborach z 1998 r. Unia Wolności mogła poszczycić się niewielkim wynikiem – 11,6%. Był skutkiem udziału tej partii w koalicji rządowej. UW straciła władzę w wielu miastach m.in.: Krakowie, Łodzi, Gdańsku. W miastach,
pozbawionych statusu wojewódzkiego – np. w Koszalinie, uzyskała najgorsze
wyniki. Wszystkie te powody złożyły się na to, że UW straciła swoją atrakcyjność jako partner koalicyjny.
Zdecydowanie bardziej poszukiwanym koalicjantem stało się Przymierze
Społeczne (PSL), które uzyskało 11,9% poparcia. Szczególnie atrakcyjnym
partnerem PS było w sejmikach i powiatach. W gminach i małych miasteczkach pozycja PS była tradycyjnie silna i tam Przymierze rywalizowało jedynie
z lokalnymi komitetami. W miastach PS poszło do wyborów w koalicji z UP
i KPEiR. Ani Unia, ani partia emerytów nie wzmocniły poparcia dla PS
(PSL). Liderzy UP – T. Nałęcz, R. Bugaj nie zdołali uzyskać mandatów.
Wyniki wyborów samorządowych wskazują na wzrost elektoratu SLD
o 180 tys. i na spadek elektoratu AWS o ponad pół miliona. Do tego dodać należy słaby wynik PS w miastach. Można przypuszczać, że SLD zaczęło przejmować elektorat, niezadowolony z reform wprowadzanych przez centroprawicę lub też wyborcy zagłosowali przeciwko rządowi, na znak protestu wobec
wprowadzanych reform. Wśród przegranych oprócz skrajnej prawicy, PSL,
partii emerytów czy UP, które nie pozyskały wyborców AWS, znalazły się również lokalne komitety wyborcze organizowane poza ugrupowaniami politycznymi. Wśród ok. tysiąca startujących w wyborach lokalnych pozapartyjnych
23
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W Zakopanem AWS zdobyła aż 18 miejsc w 20-osobowej radzie.
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Eksperyment bezpośredni – wybory w 2002 roku
Zgodnie z nową ordynacją samorządową, wybory w 2002 roku odbyły się
jesienią. Posłowie nie zgodzili się na propozycję SLD popieraną przez UP, aby
odbywały się wiosną, a pierwsze już w 16 czerwca 2002 roku24. Dzięki poparciu Samoobrony dla propozycji SLD i UP, zdecydowano również, że głosy liczone były przy zastosowaniu metody d’Hondta, faworyzującej duże ugrupowania partyjne. Pozostałe kluby, w tym PSL, opowiadały się za metodą St. Laguë, promującą małe i średnie ugrupowania. Lider Samoobrony Andrzej Lepper, wyjaśniając decyzję Samoobrony o poparciu SLD przy wyborze metody
głosowania powiedział, że „czas, by PSL zszedł ze sceny politycznej”. Po tym
jak Samoobrona zagłosowała za metodą d’Hondta, w Sejmie pojawiły się pogłoski, że jest to wynikiem jakiegoś targu z SLD. A. Lepper zapewniał, że żadnego targu nie było. Do układu z Samoobroną nie przyznali się też politycy
Sojuszu. Zdaniem Macieja Płażyńskiego, Samoobrona głosowała za metodą
d’Hondta bowiem uważała, że rośnie w siłę. „Ja mam nadzieję, że się myliła
i że we wrześniu okaże się, że popełnili błąd. Bo intencje SLD są oczywiście
jasne: chcą zdominować samorząd”, mówił ówczesny szef PO.
W wyborach o 2478 stanowisk wójtów, burmistrzów i prezydentów ubiegało się 10 313 osób. Według danych PKW, zarejestrowano prawie 22 tys. 800 komitetów wyborczych. W sumie wybrano ok. 47 tys. radnych gminnych, miejskich i powiatowych. Trzydziestokrotnie większa była liczba kandydatów na
radnych – 300 900 (czyli ok. 6,4 na 1 mandat)25. W 103 gminach i niewielkich
miasteczkach zgłoszono po jednym kandydacie na wójta (burmistrza). Podob-
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komitetów jedna trzecia z nich zdobyła 10% głosów, a kolejna jedna trzecia
poniżej 3%.
Ostateczny wynik wyborów samorządowych zależał w ogromnej mierze od
zdolności koalicyjnych ugrupowań w poszczególnych regionach. Rozłożenie
poparcia dla AWS i SLD nie zawsze sprzyjało powstawaniu porozumień międzypartyjnych. „Języczkiem u wagi” w przetargach politycznych okazywało się
wielokrotnie Przymierze Społeczne (głównie w sejmikach województw i w radach powiatów). Podobnie jak w roku 1994, również w roku 1998 uzyskanie
największej liczby mandatów nie gwarantowało zwycięzcy zdobycia stanowisk
dla swoich przedstawicieli. Tak było w Mielcu (AWS z największą liczbą mandatów w opozycji), Olsztynie (najsilniejsze ugrupowanie SLD było w opozycji). Wybory z roku 1998 oznaczały zatem koniec rządów bezpartyjnych lub
burmistrzów pozbawionych zaplecza politycznego, upolityczniły bowiem samorząd i uczyniły z niego swoistą bazę dla terenowych struktur partyjnych.

24

Por.: http://polityka.onet.pl/3rp/r_2002.html, (2.02.2006).
Rekordy padały w większych ośrodkach miejskich, np. w Szczecinie na jeden mandat było
aż 27 chętnych, a o fotel prezydenta walczyło – 13 kandydatów.
25
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PO-PiS

PO

PiS

Samoobrona
RP

LPR

PSL

Unia Samorządowa

UPR

Alternatywa
Partia Pracy

Dolnośląskie
Kujawskopomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińskomazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

SLD-UP

Tabela nr 5. Wyniki wyborów samorządowych z roku 2002. Podział mandatów w sejmikach
Województwo
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na sytuacja miała miejsce w przypadku 324 radnych w 190 gminach do 20 tys.
mieszkańców, którzy nie mieli konkurentów.

27,7

16,1

–

–

17,5

15,0

6,3

7,5

2,1

1,2

31,8
20,6
42,9
23,9
17,7
21,0
24,5
18,4
20,1
21,6
25,8
26,0

12,1
8,5
13,1
9,1
19,1
–
11,0
–
16,1
30,7
14,2
13,1

–
–
–
–
–
8,5
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
17,4
–
–
–
–
–
–

18,4
21,8
13,1
21,5
11,4
15,8
11,3
16,3
16,1
14,1
11,0
21,0

14,0
18,4
12,9
13,9
17,9
14,3
11,6
22,9
18,3
10,4
11,4
10,0

10,8
19,8
8,4
15,3
8,1
11,7
10,5
14,1
12,3
6,3
4,3
20,3

1,3
0,9
2,0
1,2
0,9
1,5
0,6
0,5
0,6
3,8
5,8
0,6

1,5
1,5
1,7
2,2
2,9
3,5
2,4
2,3
0,5
2,6
2,1
1,7

1,6
1,5
1,6
1,7
1,0
0,9
1,4
0,9
1,0
1,2
2,0
2,6

32,0
27,9

13,6
16,9

–
–

–
–

16,7
15,5

13,2
11,3

12,6
12,8

0,9
1,8

2,1
2,2

2,6
1,9

33,2

11,2

–

–

19,1

13,2

5,5

1,5

2,1

1,7

Źródło: A.K. Piasecki, Wybory parlamentarne, samorządowe, prezydenckie 1989–2002,
Toruń 2004, s. 202.

Nowością tych wyborów było bezpośrednie głosowanie na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Z ogromnym zainteresowaniem śledzono wyniki
pierwszej tego typu elekcji.
Zarejestrowano bardzo wysoki procent głosów nieważnych, mimo, iż były
to już drugie wybory do trzech szczebli samorządu. Tym razem jednak dodatkowym problemem dla obywateli była konieczność zastosowania różnych systemów głosowania. Tryb bezpośredni (wójt, burmistrz, radni) przeplatał się
z głosowaniem na listę (powiat, województwo, miasta powyżej 20 tys. mieszkańców). Jedynie przy bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz radnych gmin i miast średnia krajowa głosów nieważnych okazała się zdecydowanie niższa niż 5% normy w krajowej26.
26 A.K. Piasecki, Wybory parlamentarne, samorządowe, prezydenckie 1989–2002, Toruń 2004,
s. 201.
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Wyniki wyborów w 2002 r. ogłoszono po 11 dniach. Frekwencja wyborcza
do rad gmin, powiatów i sejmików wahała się w zależności od poziomu – od
35 do 40%. Partie reprezentowane w parlamencie zainteresowane były
przede wszystkim rezultatem zmagań w sejmikach wojewódzkich. Tutaj regionalne komitety nie zdobyły ani jednego mandatu. W 13 województwach
zwyciężyła koalicja SLD-UP, w trzech PO-PiS. W zbiorczych wynikach
z uwzględnieniem procentowego poparcia oraz podziału na mandaty okazało się, ze pierwsze miejsce uzyskała koalicja SLD-UP 24,7% głosów i 189
mandatów (czyli 33,7% głosów wszystkich miejsc w sejmikach), a drugie Samoobrona – 16% i 101 mandatów. Kolejne miejsca zajęły: PO-PiS – 15,6%,
LPR – 14,4%, PSL 10,8%. W wyborach do rad powiatów, gdzie identyfikacja
polityczna nie była tak silna już tak silna, jak w wyborach do sejmików, najwięcej mandatów z dobyła koalicja SLD-UP 26% (1639), drugie było PSL –
13,5% (851 mandatów), dalej była Samoobrona – 7% (441 mandatów).
W wyborach do rad gmin wyniki były podobne – koalicja SLD-UP obsadziła
najwięcej mandatów 4816, z kolei PSL – 4077, Samoobrona 988, LPR – 799,
PiS – 209, PO – 82. Generalnie w wyborach gminnych komitety lokalne i krajowe uzyskały 39 976 mandatów. O wynikach w 194 przypadkach zadecydowało losowanie.
Podział mandatów w radach największych ośrodków miejskich dawał przewagę centroprawicowym komitetom wyborczym. Taka sytuacja była w: Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku, Gdyni, Lublinie, Koszalinie. Natomiast koalicja SLD-UP miała bezwzględną większość w Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy, Olsztynie. Ogółem w miastach wojewódzkich SLD-UP uzyskała 38,7% mandatów. Był to dość dobry rezultat, który koalicja lewicowa osiągnęła przede wszystkim dzięki zastosowaniu w tych wyborach metody sprzyjającej dużym ugrupowaniom przy przeliczaniu głosów na
mandaty metodzie d’Hondta. Swego rodzaju ostrzeżeniem dla SLD był fakt,
iż w wielu miastach w roku 1998 uzyskało większość i to startując samodzielnie. Przyczyny słabszego wyniku w wyborach samorządowych w stosunku do
wyników wyborów parlamentarnych upatrywać należy w niezadowoleniu
z rządów koalicji SLD-UP i PSL. Poważnym ciosem dla Sojuszu był sukces
wielu prawicowych kandydatów na prezydentów. Z tego też względu w wielu
miastach radnym lewicowym przypadła rola opozycji, mimo, iż mogli się oni
poszczycić największą liczbą mandatów27.
Ustabilizowało się natomiast poparcie dla PSL (ok. 1,3 mln wyborców),
które jednak nie miało szans na powrót do poziomu z początku lat dziewięćdziesiątych. Wyniki wyborcze PSL i Samoobrony wskazywały na wciąż utrzymującą się tendencję przepływu zwolenników wsi w stronę partii A. Leppera
(świadczy o tym powiększający się dystans między tymi partiami w porówna27 Zwycięstwa prawicy w wyborach bezpośrednich miały znaczenie nie tylko prestiżowe, bowiem szefowie urzędów od 2002 r. posiadają szeroką władzę w dziedzinie finansów i kadr.
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niu do wyników elekcji parlamentarnej z roku 2001). Choć należy zaznaczyć,
że w bezpośredniej elekcji wójtów ludowcy zachowali swoją dominację. Dowodzi to siły kadr PSL i wpływów konkretnych polityków tej partii w terenie.
Rozdrobniona centroprawica po raz kolejny poniosła koszty podziałów, bo
mimo, iż PO, PiS i UW razem uzyskały 2 miliony głosów poparcia (rezultat ten
był lepszy od wyniku AWS i UW z 2001 r.), to metoda przeliczania głosów
d’Hondta, nie pozwoliła na skorzystanie z tej przewagi. Dla UW samorządowy wynik wyborczy oznaczał polityczną klęskę. Umocniła się natomiast skrajna prawica – LPR uzyskało poparcie 1,6 mln wyborców. Natomiast Samoobrona cieszyła się poparciem 1,8 mln wyborców. Wyniki te potwierdziły tezę
o radykalizacji postaw społecznych w Polsce. Poparcie dla ugrupowań antyeuropejskich (LPR i Samoobrona) mogło zastopować starania Polski w sprawie
integracji z Unią Europejską, a przede wszystkim zagrozić referendum w tej
sprawie.
Sposób głosowania na wójtów, burmistrzów i prezydentów miał przyciągnąć elektorat, ale tak się nie stało. W pierwszej turze frekwencja wyniosła
44,23%, a w drugiej 35,02%28. W pierwszej turze prezydentów wybrano m. in.
w Katowicach (bezpartyjny Piotr Uszok, popierany przez prawicę), Opolu
(Ryszard Zembaczyński, popierany przez PO b. wojewoda opolski) oraz
w Gdyni (prawie 80% głosów uzyskał Wojciech Szczurek z prawicowego Komitetu Wyborczego „Samorządność”). Zaskoczeniem był dość słaby wynik
SLD. Lewica przegrała w wielu miastach, które dotychczas były jej bastionem
m.in. w Łodzi, Częstochowie i we Włocławku. W Warszawie miażdżącą przewagą głosów Lech Kaczyński (głosowało na niego 70,54% wyborców) pokonał
Marka Balickiego, kandydata SLD-UP. Inny kandydat Andrzej Olechowski,
który w wyborach w stolicy zajął trzecie miejsce oświadczył, że rezygnuje
z uczestnictwa w polityce. Wybory były też jedną z przyczyn odejścia z Unii
Wolności Tadeusza Mazowieckiego, który sprzeciwiał się m. in. wchodzeniu
Unii w koalicje z Samoobroną. W Krakowie bezpartyjny Jacek Majchrowski
(popierany przez SLD-UP i część prawicy) zwyciężył z byłym posłem Unii
Wolności, i dotychczasowym prezydentem miasta Józefem Lassotą. Paweł
Adamowicz z PO pokonał w Gdańsku Marka Formelę (SLD-UP), zdobywając 72,28% głosów29.
W wyborach wybrano 1596 wójtów (w tym m. in. 105 popieranych przez
SLD-UP, 275 przez PSL i 15 przez Samoobronę), 776 burmistrzów (w tym 96
popieranych przez SLD-UP, 58 przez PSL, 4 przez Samoobronę, 3 przez LPR
i 1 przez PO), 106 prezydentów miast (26 z SLD- PSL, 3 z PO, 2 z PiS).

28 Największą frekwencję w 2002 r. zanotowano w woj. podkarpackim – 51,3% głosów, a najniższą w woj. śląskim – jedynie 39,9%.
29 Poczet władzy,„Gazeta Wyborcza”, 12.11.2002.
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Miasto
Białystok
Bydgoszcz
Gdańsk
Kielce
Kraków
Lublin
Łódź
Olsztyn
Poznań
Rzeszów
Szczecin
Toruń
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra

Kandydat lewicy – wyniki w % Kandydat prawicy – wyniki w %
34,2
65,8
45,4
54,6
27,7
72,3
47,8
52,2
50,5
49,5
35,5
64,5
43,2
56,8
51,3
48,7
34,2
65,8
51,6
48,4
46,6
53,4
51,0
49,0
29,5
70,5
36,0
64,0
49,3
50,7

Źródło: na podstawie: A.K. Piasecki, Wybory parlamentarne, samorządowe, prezydenckie 19892002, Toruń 2004, s. 204.

Według danych PKW największe poparcie w wyborach wójtów uzyskali:
kandydat na wójta Kunic (woj. dolnośląskie), który otrzymał 94,6% głosów
oraz Andrzej Gutowski w gminie Ryjewo (woj. pomorskie) zgłoszony przez
Komitet Wyborczy Wyborców Kwidzyńskiej Ligi Samorządowej, który uzyskał
87,69%. Najwięcej osób w wyborach na burmistrza głosowało na Józefa Marcinkowa w Ząbkowicach Śląskich (woj. dolnośląskie) zgłoszonego przez Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Społeczne (83,98%). Z kolei zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna Wspólnota
Samorządowa Andrzej Szaciłło uzyskał największe poparcie w wyborach prezydenta (76,86%). W wyborach bezpośrednich na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast co dziesiątym kandydatem była kobieta (w sumie 1083 pań).
Wybrano 168 kobiet (czyli 7% spośród wszystkich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast).
Największym przegranym w tych wyborach był niewątpliwie nowy system
komputerowy, dzięki któremu wyniki wyborów miały być znane błyskawicznie.
Tak się nie stało. Nastąpiły opóźnienia30.
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Tabela nr 6. Wyniki II tury wyborów prezydentów w miastach wojewódzkich w 2002 r.

30 Program obsługujący wprowadzanie i przesyłanie danych z terytorialnych komisji wyborczych do centralnej bazy danych nie działał poprawnie. Sprawę postanowiła zbadać Najwyższa
Izba kontroli.
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Liczba kobiet

% kobiet

Liczba mężczyzn

% mężczyzn

8
30
85
267
359
464
60
0

0,63
2,36
6,68
20,97
28,20
36,45
4,71
0,00

0
1
3
19
21
35
4
0

0,00
3,33
3,53
7,12
5,85
7,54
6,67
0,00

8
29
82
248
338
429
56
0

100,00
96,67
96,47
92,88
94,15
92,46
93,33
0,00

1273

100,00

83

6,52

1190

93,48

Liczba wójtów/
burmistrzów/
prezydentów
miast

% wójtów/
burmistrzów/
prezydentów =
miast

a) lista przedziałów wiekowych

Przedziały
wiekowe

Małgorzata Kaczorowska, Bartłomiej Biskup

Tabela nr 7. Wyniki wyborów na wójta, burmistrza i prezydenta z 2002 r.

25-30
30-34
35-39
40-44
45-49
50-59
60-69
70 i więcej
Ogółem w skali
kraju

Źródło: http://www.pkw.gov.pl
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% wójtów/
burmistrzów/
prezydentów
miast

Liczba kobiet

% kobiet

Liczba mężczyzn

% mężczyzn

dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Ogółem w skali kraju

Liczba wójtów/
burmistrzów/
prezydentów
miast

Nazwa
województwa

b) lista województw

66
86
118
34
92
105
177
41
81
67
63
79
50
46
126
42
1273

5,18
6,76
9,27
2,67
7,23
8,25
13,90
3,22
6,36
5,26
4,95
6,21
3,93
3,61
9,90
3,30
100

4
4
6
1
11
4
14
7
4
4
5
4
2
6
4
3
83

6,06
4,65
5,08
2,94
11,96
3,81
7,91
17,07
4,94
5,97
7,94
5,06
4,00
13,04
3,17
7,14
6,52

62
82
112
33
81
101
163
34
77
63
58
75
48
40
122
39
1190

93,94
95,35
94,92
97,06
88,04
96,19
92,09
82,93
95,06
94,03
92,06
94,94
96,00
86,96
96,83
92,86
93,48
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Samorządowe kampanie wyborcze
Samorządowe kampanie wyborcze w Polsce podlegały w ciągu ostatnich
piętnastu lat zasadniczym przemianom. Wiąże się to zasadniczo z czterema
czynnikami. Pierwszym z nich jest krótka historia wolnych wyborów w Polsce.
Prawdziwe kampanie wyborcze przeprowadza się dopiero od 1990 roku;
w państwach rozwiniętej demokracji od kilkudziesięciu lat. Okres III Rzeczypospolitej służył więc niejako do „nadrobienia zaległości”. Tym samym sposoby prowadzenia kampanii musiały również dynamicznie ewoluować.
Drugim czynnikiem jest stopniowy wzrost zamożności społeczeństwa polskiego, a tym samym i partii politycznych, które przeznaczają na kampanie wyborcze coraz większe sumy, a przez to mogą korzystać z coraz droższych i bardziej wymyślnych narzędzi.
Trzecim czynnikiem jest rozwój techniki i nowych technologii, głównie rozwój internetu, ale także narzędzi reklamowych.
Ostatnim ważnym czynnikiem jest, powiązany z poprzednim, powstanie
nowych narzędzi komunikowania i mediów masowych, a także zjawisko „mediatyzacji” polityki. Zwraca na nie uwagę S. Michalczyk31, dostrzegając wzrastającą rolę mediów jako pośrednika w komunikacji pomiędzy partiami a wyborcami. „Pośrednictwo medialne oznacza (...) mniejszą lub większą kontrolę
nad dostarczanymi przez partie i rozpowszechnianymi przez media treściami.
Media dokonują zatem selekcji treści zgodnie ze swoimi celami i linią redakcyjną”32. W związku z tym coraz ważniejsze staje się, nie tyle oddziaływanie
bezpośrednio na wyborcę, co oddziaływanie na wyborcę poprzez oddziaływanie na media, przekazujące komunikat wyborczy.
Kampania przed wyborami samorządowymi z 1990 roku była z marketingowego punktu widzenia wręcz „siermiężną”. Kolejne przynosiły coraz więcej
profesjonalizmu i wykorzystywały wyszukane metody dotarcia do wyborców.
W wyborach samorządowych reklama telewizyjna nie jest ona tak ważna
i w tak dużym stopniu wykorzystywana jak w wyborach parlamentarnych, czy
prezydenckich. W 1990 roku kandydaci korzystali prawie wyłącznie z bezpłatnego czasu antenowego w lokalnych telewizjach33. Z czasem zaczęli kupować
czas antenowy, a nawet tworzyć „centralne” spoty wyborcze nagrywane przez
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Obecna kadencja organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (rad gmin, rad powiatów i sejmików województw) upływa w dniu 25 października 2006 r. W tym samym dniu upływa kadencja organów wykonawczych
gmin (wójtów, burmistrzów i prezydentów miast).

31

S. Michalczyk używa terminu „medializacja komunikacji wyborczej”.
S. Michalczyk, Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, Katowice 2005,
s. 182–183.
33 Były to wtedy oddziały Telewizji Polskiej.
32
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władze poszczególnych partii i emitowane lokalnie. W tym zakresie mniejsze
możliwości miały lokalne komitety, które nie posiadały zazwyczaj tak wielkich
środków finansowych jak partyjne centrale. Ewoluowała również jakość i treść
spotów wyborczych. W pierwszych kampaniach telewidzowie mogli obejrzeć
w znacznej większości „gadające głowy”, czyli politycznych działaczy, monotonnie, czasami z kartki, odtwarzających swoje programy. Widoczna była też
tendencja do straszenia społeczeństwa wrogimi siłami, czy też elementami
związanymi z historią Polski. Wiele spotów nawiązywało bezpośrednio do najprostszych schematów reklamowych, powodując wrażenie siermiężnego naśladowania reklamy produktów takich jak proszek do prania, czy ketchup. Zmiany, jakie zaszły w realizacji spotów i ich treściach spowodowały, że w 2002 roku były to już właściwie „wideoklipy” podobne do tych, ilustrujących muzyczne przeboje. Były realizowane dynamicznie, z krótkimi wypowiedziami polityków, zawierały sceny z życia codziennego Polaków oraz futurystyczne wizje.
Większość reklam telewizyjnych nawiązywała do przyszłości obywateli,
a szczególnym wzięciem zaczął cieszyć się motyw dzieci, jako symbolu przyszłości i niczym nie skalanej dobroci. Stosowano nowoczesne techniki realizacji, pracując ze znanymi reżyserami, scenarzystami i fachowymi ekipami realizacyjnymi. Znakomicie zgrane czołówki i dopasowany podkład muzyczny
sprawiały wrażenie dobrze dobranej całości. Na tym tle na niekorzyść wyróżniały się spoty kandydatów niezależnych lub lokalnych komitetów, których nie
stać było na stworzenie materiałów o tak dobrej jakości.
Reklama radiowa w wyborach samorządowych przeszła stosunkowo małą ewolucję. Przede wszystkim dotyczyła ona techniki realizacji spotów audytywnych. O ile na początku reklamy radiowe koncentrowały się na przemówieniach kandydatów i odczytywaniu programów wyborczych, to z czasem zaczęto realizować je na podobieństwo reklam komercyjnych. Stały się przez to bardziej dynamiczne i ciekawe dla słuchaczy. W reklamach radiowych nie stosowano innych treści niż w reklamach telewizyjnych. Rzadko dochodziło do
prób zmiany ich konwencji na przykład poprzez imitację programu radiowego
„na żywo”. Należy podkreślić dużą rolę lokalnych rozgłośni radiowych w wyborach samorządowych. Podczas gdy w 1990 roku istniało ich około 60, to
w 2002 roku już około 25034. Medium to było wykorzystywane najbardziej intensywnie właśnie w wyborach samorządowych, ponieważ rozgłośnie mają
charakter lokalny i docierają do określonych grup słuchaczy. Drugim powodem są niewielkie koszty emisji spotów reklamowych w radiu35.
Charakterystyczną cechą kampanii samorządowych jest duże użycie prasy.
Gazety lokalne ukazują się w wielu gminach oraz powiatach. Liczba tytułów
szacowana jest na około 1500–2000. Jest ona medium opiniotwórczym, ponie34

Szczegółowe dane dostępne są w raportach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Cena spotu w rozgłośni lokalnej jest dziesięcio albo nawet dwudziestokrotnie mniejsza niż
w rozgłośniach ogólnopolskich.
35
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waż cechuje się bliskością do spraw codziennych mieszkańców małych społeczności. Tak więc dla kandydatów do samorządu wydawanie własnej gazety
jest doskonałym narzędziem wpływania na opinie i zaistnienia jako osobowość. Lokalne media równie chętnie publikują wywiady z miejscowymi działaczami, a zamieszczanie reklam wyborczych przynosi im dochody, dlatego nie
podnoszą cen powierzchni reklamowych, stając się tym samym łatwo dostępne dla kandydatów.
Ewolucję przeszły własne gazety wydawane przez kandydatów i komitety wyborcze. W latach 1990 i 1994 były to wydawnictwa złej jakości, wręcz
prymitywne, najczęściej czarno-białe, bez zdjęć i rysunków. W dwóch kolejnych kampaniach wyborczych sytuacja uległa zasadniczej poprawie. W 1998
roku oprócz podniesienia jakości gazet mieliśmy do czynienia z dużą
pomysłowością w formie ich wydawania, a w 2002 roku ze znacznym polepszeniem ich jakości.
Plakaty wyborcze były również jednym z podstawowych narzędzi kampanii samorządowych. Ze względu na koszty lokalni działacze nie stosowali
w większości przypadków bowiem nośników wielkoformatowych. Do 1994 roku komitety wyborcze drukowały je w wielkich ilościach36, nie dbając zbytnio
o ich jakość. Wydawnictwa te były często czarno-białe, a nawet powielane.
Niektóre plakaty wykonywane były nawet ręcznie. Okres drugi, od 1998 roku,
przyniósł poprawę jakości plakatów, ale drukowano ich już mniej. Warto też
wspomnieć o ewolucji plakatów w sferze ujednolicania ich layoutu. W kolejnych kampaniach coraz częściej były projektowane jednolicie dla całego kraju. Zjawisko to dotyczyło jednak wyłącznie komitetów rejestrowanych przez
partie polityczne. Kandydaci mieli za zadanie umieścić tylko w odpowiednich
miejscach swoje zdjęcia i odpowiedni do danego regionu program wyborczy37.
O ile więc w 1990 roku występowała duża różnorodność graficzna plakatów
jednego komitetu wyborczego, to w 2002 roku większość ugrupowań posiadała materiały zuniformizowane.
Wielkie zmiany przeszły jedne z najczęściej stosowanych narzędzi kampanii wyborczych – ulotki. Zmianom uległa jakość materiałów oraz ich spójność
z pozostałymi narzędziami kampanii. W 1990 i 1994 roku ulotki drukowane
były na słabej jakości papierze, były najczęściej czarno-białe i powielane na
ksero. Zdarzały się nawet materiały pisane na maszynie. Jeśli chodzi o treść,
to ulotki z pierwszych kampanii wypełnione były zazwyczaj tekstami programowymi, rzadko zawierały ilustracje oraz zdjęcia kandydatów. Te ostatnie nie
były wykonywane specjalnie na materiał wyborczy, lecz najczęściej wklejane
wprost z dokumentów tożsamości. Ulotki drukowano najczęściej w formacie
A4 i składane były na dwie lub trzy części. Dużo lepszy okazał się rok 1998,
Plakaty drukowane były nawet w milionach egzemplarzy.
Tzw. „ślepaki”.
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kiedy to zaczęto je drukować częściej w kolorze i na coraz lepszym papierze.
Więcej było też na nich elementów graficznych i zdjęć. Coraz częściej zdjęcia
wykonywane były specjalnie na potrzeby kampanii, co wpływało pozytywnie
na ich wygląd i jakość. Eksperymentowano również z formatami ulotek, wykorzystując niestandardowe. Stan z 2002 roku był już zdecydowanie odmienny
od tego z pierwszych kampanii wyborczych. Ulotki stały się kolorowe, bez
zbędnych treści pisanych, za to bogato ilustrowane zarówno zdjęciami, jak i innymi materiałami je wzbogacającymi.
W kampaniach przed wyborami samorządowymi często stosowane były
również gadżety, ale nie były to z reguły przedmioty kosztochłonne. W wielu
przypadkach były to wykonane własnymi, „domowymi” siłami breloczki, długopisy, czy wpinki z nazwiskami kandydatów.
W polskich kampaniach samorządowych zawsze bardzo ważny był bezpośredni kontakt z wyborcami. Od 1998 roku obserwujemy wzrost liczby takich spotkań oraz większą różnorodność pomysłów na ich przeprowadzenie.
O ile w pierwszych kampaniach takie spotkania ograniczały się, z nielicznymi
wyjątkami, do zebrań w domach kultury, rozdawania ulotek na ulicach miasta,
czy podpisywania książek, to ostatnie kampanie przyniosły mnogość pomysłów. Wjazdy triumfalne, regaty żeglarskie, podróże kandydatów komunikacją
miejską, zloty młodzieży – to tylko niektóre ze sposobów, w jaki można bezpośrednio agitować wyborców. O ile generalnie w Polsce nie rozwinęła się natomiast kampania prowadzona metodą door-to-door, to wybory samorządowe
stanowią pod tym względem wyjątek. Odwiedzanie przez kandydatów wyborców w ich domach sprawdza się szczególnie w małych gminach i na terenach
wiejskich, gdzie większość ludzi zna się „z widzenia” i nie zachodzi obawa
o wejście obcych ludzi do mieszkania, czy na teren gospodarstwa. Takie „sąsiedzkie” wizyty, umiejętnie przeprowadzone, mogą przynieść dla kampanii
pozytywne skutki.
Internet jako nowe narzędzie, używane w polskich kampaniach samorządowych dopiero od 1998 roku, wydaje się być ciągle medium w pełni niewykorzystanym. Narzędzia kampanii wyborczej z nim związane nie wykraczają na
razie poza podstawowe standardy konstruowania stron internetowych i przeprowadzania czatów. Komitety wyborcze nie przywiązują do tego medium
większej wagi. W kampaniach z udziałem internetu nie zaszły jakieś zasadnicze zmiany. Należy jednakże oczekiwać, że w kolejnych będzie on zyskiwał na
znaczeniu poprzez wykorzystanie nowych pomysłów, a w szczególności internetowych baz danych. Takie zjawiska mogliśmy zaobserwować już w kampanii
z 2002 roku.
Widać więc wyraźnie, że kampanie samorządowe nie bazują na mediach
masowych, a raczej na bezpośrednim dotarciu do wyborców. Wyjątkiem są tu
tylko większe miasta oraz kampanie wyborcze kandydatów na ich prezydentów. Ze względu na duże liczby mieszkańców wykorzystuje się w nich media
Społeczeństwo i Polityka Nr 1 (6)/2006

***
Z pewnością odrodzenie samorządu terytorialnego po wieloletniej przerwie stanowi wyraz swego rodzaju konsolidacji i umacniania polskiej demokracji „po” czy „w” procesie transformacji z początku lat 90. Tendencja ta jest
wzmacniana przez stabilne wyłanianie lokalnych władz w drodze mechanizmów rywalizacyjnych. I dziś już należy raczej zgodnie z opinią Juana J. Linza
zastanawiać się nad jakością tej demokracji, a nie nad jej stabilnością. „Demokracje, które zostały ustanowione w południowej Europie, (…) a ostatnio
w Europie Środkowej, znajdują się najprawdopodobniej na drodze wiodącej
do pełnej konsolidacji, jeżeli czy jeśli już nie są utrwalone. W wypadku tych
demokracji, a szczególnie tej drugiej z nich, wchodzącą w grę kwestią nie jest
już kwestia trwałości czy stabilności demokracji i perspektyw jej załamania się,
lecz jej jakości”38.

Decyzje społeczeństwa polskiego w wyborach samorządowych…

masowe oraz nośniki wielkoformatowe, takie jak chociażby billboardy. Można
więc stwierdzić, że zmiana ordynacji wyborczej w kierunku bezpośredniego
wyboru prezydentów, burmistrzów i wójtów sprawiła, że zbliżają się one w części do kampanii parlamentarnych, czy nawet prezydenckich. Znana jest także
zależność, że im większe miasto, tym mniej jest komitetów lokalnych, czy kandydatów niezależnych, a więcej komitetów rejestrowanych przez partie polityczne. Oczywiście nie stoi to w sprzeczności z ideami samorządności i nie
można mówić o drastycznym upartyjnieniu państwa. Samorządność, szczególnie ta na poziomie gmin, jest w dobrej kondycji.

38 J.J. Linz, Kilka myśli o zwycięstwie i przyszłości demokracji, [w:] Przyszłość demokracji. Wybór tekstów, wyb. P. Śpiewak, Warszawa 2005, s. 372.
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Samorząd zawodowy
w Polsce w XX wieku.
Tradycja i wyzwania
współczesne

1. Samorząd zawodowy w okresie II RP.
Perspektywy rozwoju i wielkie nadzieje społeczne
W Polsce w XX wieku wśród zrzeszeń powstających na bazie więzi pracowniczych dynamicznie rozwinęły się samorządy zawodowe. Te organizacje stały
się szczególnie popularne w schyłku tego stulecia. Państwo powołuje organizację samorządu zawodowego w drodze ustawy i wyposaża ją we właściwe
kompetencje. Ludzie określonego zawodu połączeni więzią środowiskową
prowadzą taką korporację. W polskiej tradycji samorządowej najpoważniejszy
dorobek w zakresie korporacjonizmu zawodowego mają profesje prawnicze
i medyczne. Swoistym wzorem dla innych zawodów jest samorząd adwokacki,
który już w XIX wieku był prekursorski. W XX stuleciu po powstaniu samorządu zawodowego w niepodległym państwie polskim jedynie palestra utrzymała ciągłość swoich korporacji przez cały meandryczny okres tego wieku. Historia samorządu zawodowego adwokatów jest więc swoistym zwierciadłem
polskiego korporacjonizmu zawodowego, stąd jego przegląd został omówiony
szerzej na tym przykładzie.
Samorząd zawodowy w nowoczesnym znaczeniu rozwinął się zasadniczo
w XX wieku. Oczywiście znany był na ziemiach polskich w XIX stuleciu. W zaborze pruskim izby adwokackie utworzono w 1878 roku. Istniały przy każdym
sądzie państwowym II instancji i obejmowały wszystkich adwokatów tego terenu. Walne zgromadzenie wybierało na 4 lata członków rady adwokackiej,
która wskazywała ze swego grona przewodniczącego. Nadzór nad działalnością rad należał do prezesa sądu apelacyjnego lub prezesa Sądu Rzeszy, ponieważ adwokaci praktykujący w tym sądzie tworzyli odrębną korporację. Sąd
apelacyjny mógł uchylić uchwałę, jeśli była sprzeczna z prawem. Przy izbie
działał sąd dyscyplinarny złożony z adwokatów, który mógł orzekać kary dyscyplinarne do skreślenia z listy adwokatów włącznie.
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W zaborze austriackim zanim powstały organizacje wolnej adwokatury, palestra tworzyła kasy wzajemnej pomocy. Długi czas to były najważniejsze zawodowe zrzeszenia adwokatów. Wówczas nadzór nad działalnością adwokatury należał do sądów. Na początku XIX wieku wprowadzono organizacje o nazwie izby adwokackie, ale nie miały one prawie nic wspólnego z samorządem.
Samorząd adwokacki w zaborze austriackim rozpoczął swoją działalność po
1868 roku. Adwokatem mógł zostać wówczas tylko, ten który posiadał tytuł
doktora praw. Izby adwokackie powstały w siedzibach sądów II instancji.
Funkcje wykonawcze samorządu należały do rady na czele, której stał przewodniczący. Rada i jej przewodniczący pochodzili z wyboru na okres 3 lat. Najwyższy organ uchwałodawczy stanowiło walne zgromadzenie. Sprawy dyscyplinarne normował specjalny statut dyscyplinarny z 1872 roku. W sprawach zawodowych adwokatów orzekały rady dyscyplinarne, od których przysługiwała
apelacja do Sądu Najwyższego. Reprezentację całej adwokatury w państwie
Habsburgów stanowiły tzw. delegacje.
W zaborze rosyjskim adwokatura urządzona była ustawą o ustroju sądów
powszechnych. Adwokaci praktykujący w danym okręgu tworzyli izbę adwokacką. Do najważniejszych kompetencji izb należało: nadzór nad działalnością
adwokatów w danym okręgu, w tym sądownictwo dyscyplinarne, przyjmowanie nowych członków do adwokatury, wyznaczanie obrońców z urzędu. Ale
z takiego prawa do samorządu skorzystała tylko adwokatura ziem wschodnich,
włączonych do Cesarstwa Rosyjskiego. Nie objęto tym ustrojem palestry na terenie Królestwa Polskiego. Na tym obszarze podobną rolę do samorządu
próbowała wypełniać organizacja o nazwie Kasa Pomocy Adwokatów przysięgłych w Warszawie. Istniała do 1918 roku, a jej działalność była dużo szersza
niż można by wnosić z nazwy.
Po odrodzeniu państwa polskiego, przez ponad dziesięć lat, na terenie byłej dzielnicy pruskiej i austriackiej samorząd adwokacki działał na podstawie
ustawodawstwa państw zaborczych, tylko w nieznacznym stopniu spolonizowanym. Na obszarze zabory rosyjskiego jeszcze w 1918 roku na podstawie dekretu zawierającego Statut Tymczasowy Palestry Polskiej, stworzone zostały
izby adwokackie w okręgach sądów apelacyjnych oraz Naczelna Rada Adwokacka jako organizacja samorządowa reprezentująca całość adwokatury byłego zaboru rosyjskiego. Z biegiem czasu, w drodze faktów dokonanych Naczelna Rada Adwokacka stała się reprezentacją adwokatury z całego kraju.
Jak podkreślał J. Starościak w książce opublikowanej w 1939 roku – „organizacje zawodowe w początku XIX wieku nie stanowią jeszcze organizacji samorządu, nie tylko w rozumieniu dzisiejszym, ale nawet w ujęciu teorii samorządu wieku XIX. Nawet u szczytu swego rozwoju były one jedynie uznawanymi prawnie reprezentacjami interesu indywidualnego. (...) Z chwilą stworzenia jednak samorządu zawodowego dawna działalność izb i związków nie pozostawała bez wpływu na pogląd o istocie samorządu zawodowego. Nadal
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uważano, że samorząd ten reprezentować winien tylko interesy swego zawodu, podczas gdy w istocie reprezentować on winien interes publiczny, administrację państwową na odcinku danego zawodu”1.
Jak zachować równowagę między interesem publicznym a interesem partykularnym danej grupy zawodowej, czy inaczej – w jakim zakresie organizacje
samorządu zawodowego powinny być reprezentantem danej grupy zawodowej, a w jakim nośnikiem interesu ogólnospołecznego? Ten właśnie problem
pozostawał dla polskich samorządów zawodowych w XX stuleciu zagadnieniem najżywotniejszym, i z drugiej strony najtrudniejszym. Jak się zdaje – pozostaje on ze wszech miar aktualny do dziś.
W okresie międzywojennym w polskiej myśli samorządowej stawiano wiele pytań o kształt, zakres, kompetencje samorządu zawodowego. Ważne też
były zagadnienia dotyczące relacji samorządu z państwem. Czym zrzeszenia
mające status samorządu zawodowego miałyby się różnić od dobrowolnych
związków tworzonych (czy prowadzonych) przez grupy obywateli? W jakim
zakresie samorządy zawodowe powinny zachować wrażliwość na dobro wspólne, interes publiczny, a gdzie mogły być reprezentantem interesów partykularnych danej grupy zawodowej? Ten katalog pytań o kształt polskiego korporacjonizmu zawodowego był przed wojną długi. Wcale niemałym problemem było to, jak samorząd tworzony na bazie więzi zawodowej powinien się nazywać.
Wiele problemów nastręczało też określenie relacji (i wyznaczenie granicy)
między związkami samorządu zawodowego i samorządu gospodarczego. Problemy te były dyskutowane żywo. Ten ostatni choćby przy okazji spraw konstytucyjnych.
W przedwojennej literaturze przedmiotu samorządy często dzielono na:
• samorząd powszechny, zwany też terytorialnym,
• samorząd nieterytorialny.
Ale określenie samorząd nieterytorialny uznawano raczej za „logicznie nieścisłe i nieodpowiednie”. Mimo to – jak twierdzi Z. Grelewski – „termin ten
przyjął się w teorii i nauce, albowiem podkreślał on zasadnicza różnicę między
dwiema grupami związków samorządowych: tych w których terytorium stanowi źródło wspólnoty, kryterium determinujące członkostwo, w myśl zasady, że
quidqiud in territorio, est etiam de territorio, i tych w których terytorium ma jedynie znaczenie pośrednie, i występuje w połączeniu z innym stanem faktycznym, np. z faktem wykonywania pewnego zawodu”. Nadal jednak poszukiwano innych określeń dla samorządu tworzonego przez różne grupy zawodowe.
Próbowano więc zamiast terminu samorząd nieterytorialny, stosować zastępczo
określenie samorząd zawodowo-gospodarczy, korporacyjny lub personalny. Stosowano je, ale nie upowszechniły się. Dużo szerzej przyjął się termin samorząd
specjalny, który wprowadził do nauki polskiego prawa administracyjnego K.
1
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W. Kumaniecki, „przeciwstawiając go samorządowi powszechnemu, albowiem
nazwa ta wskazuje na zasadniczą różnicę między obydwoma działami samorządu, polegająca na tym, że samorząd nietrytorialny dotyczy pewnej kategorii spraw, lub pewnej kategorii osób, a więc nie jest działalnością powszechną,
będącą przedmiotem samorządu terytorialnego”. Samorząd specjalny stanowiły m.in. samorząd zawodowy, gospodarczy i inne2.
Idea samorządu nieterytorialnego (w nowoczesnym znaczeniu) powstała
później niż samorządu powszechnego. Dlatego przedwojenny samorząd zawodowy czy nawet gospodarczy były jeszcze stosunkowo słabe i ciągle poszukiwano najlepszych w tym zakresie rozwiązań. Na marginesie należy podkreślić, iż
związki samorządu gospodarczego rozwinęły się zdecydowanie lepiej, zarówno w sensie teoretycznym, jak i w praktyce życia publicznego. W koncepcjach
teoretycznych, szczególnie w okresie rządów sanacyjnych, dążono do „zapewnienia czynnikowi obywatelskiemu rzeczywistej reprezentacji i rzeczywistego
wpływu na bieg życia samorządowego w ramach obowiązujących norm ustawowych. Rzeczywistego – w sensie decydującego głosu. Jeżeli czynnik ten tylko opiniuje, a nie rozstrzyga, jeżeli jest kooptowany lub nominowany, a nie
wybierany, to nie ma ani rzeczywistej reprezentacji, ani rzeczywistego wpływu.
Samorząd nie różni się wówczas niczym od formy powoływania ludności do
współdziałania w administracji państwowej”. W okresie międzywojennym domagano się nowoczesnego samorządu zawodowego, przez co rozumiano nie
tylko poczucie solidarności poszczególnych grup społecznych oparte na współżyciu i wspólnocie interesów zawodowych czy gospodarczych. Domagano się
coraz bardziej wyraziście samozarządzania własnymi sprawami i udziału w wykonywaniu administracji publicznej. Jak podkreślał przywoływany już Z. Grelewski – „idea samorządu to nie walka jednostki i grup społecznych z państwem i jego omnipotencją. Samorząd, to forma organizacyjna pociągająca
obywateli do harmonijnej współpracy organami władzy rządowej w administracji publicznej. (...) Samodzielne, silnie zorganizowane związki zawodowe,
gospodarcze (...) umożliwiające należytą eksplozję sił produkcyjnych tkwiących w każdej grupie społecznej i zjednoczenie ich dla pracy i dobra powszechnego – oto dzisiejsza idea samorządu nieterytorialnego. Te właśnie instytucje
mają stanowić podwaliny nowej organizacji państwa zdolnej zapewnić równowagę wszystkich sfer i sił społecznych”3.
Jak już zostało podkreślone – samorządy, które tworzono w okresie międzywojennym miały aspiracje bycia nowoczesnymi. W świetle koncepcji teoretycznych to miał być samorząd współpracujący z państwem dla dobra obywateli. Jak pisał przed wojną J. Starościak – „harmonijne zespolenie sił społecznych to kwestia najbardziej ważna, najbardziej programowa w każdym systeZ. Grelewski, Samorząd specjalny, Katowice 1947, s. 5-6.
Ibidem, s. 6–7.
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mie rządów społecznych. Tego zespolenia podjęło się państwo współczesne,
niosąc hasła współpracy, koordynacji sił, solidarności, wzajemnego zaufania,
ale i przymusowego arbitrażu”. Obywatele mieli współpracować z państwem,
a dla lepszego i efektywniejszego wykorzystania potencjału społecznego miały służyć różnego rodzaju organizacje obywatelskie. Samorządy zawodowe,
tak jak inne zrzeszenia społeczne, były taką formą organizacyjno-prawną stwarzaną przez państwo dla zagospodarowania przez czynnik obywatelski. Jak
podkreślał cytowany wyżej autor – „zginąć więc musi przeciwstawianie siły
państwa dążeniom społecznym”. Nie samorząd zamiast państwa – jak to Polacy myśleli w czasach zaborów, kiedy nie było własnego państwa. Teraz samorządy miały współpracować z państwem. Wszak silne i nowoczesne państwo
stało aktywnością obywateli. Taką koncepcję nowoczesnego społeczeństwa
przyjmowano powszechnie w Europie w okresie międzywojennym . Ale nie zapominano o podmiotowości obywatela. „Faktycznie bowiem zespolenie państwa z jednostką, budowa faktycznego autorytetu państwa, wypływającego
z poczucia jednostki, nie obejdzie się bez pociągnięcia tej jednostki do życia
państwowego przez publiczne związki pośrednie, przez samorząd; tym bardziej, że i opieka państwa nad obywatelem bardziej będzie pełną przy sprawowaniu jej przez organizacje samorządowe, oparte na bezpośrednich stosunkach organu administracji państwowej z jednostką” – pisał J. Starościak. Konkludując, w polskiej myśli politycznej okresu przedwojennego, samorządy specjalne miały być takim ogniwem pośrednim i pośredniczącym między państwem i obywatelem. Podkreślano, iż „obecnie samorząd ma do spełnienia
dwojakie zadanie, spuściznę dawnej działalności, lepszą opiekę administracji
państwa nad jednostką i nowe zadania – umożliwienie jednostce lepszego wykonywania obowiązków względem państwa”4.
Takie były założenia teoretyczne, ale praktyka życia publicznego znacznie
spłaszczyła te idee wysokiego lotu. Realizacja nowoczesnego samorządu nastręczała niemało trudności. Stąd „państwowe organizacje zawodowe” – jak
często mówiono o samorządzie zawodowym w latach 30. – były przedmiotem
licznych sporów, kontrowersji. Wiele sobie po nich obiecywano, ale faktycznie
nie zadowalały nikogo. Aż trudno uwierzyć, że te podmioty tak sceptycznie
postrzegane w okresie II RP, współcześnie mają tak dobrą literaturę.
Długo trwały dyskusje nad kształtem samorządu adwokackiego. Jak zostało to już podkreślone – palestra miała ze wszystkich grup zawodowych największe doświadczenia w zakresie prowadzenia samorządu. Prace nad ustrojem samorządu zawodowego adwokatów wpisywały się sanacyjną koncepcję
państwa społecznego. Opracowano w 1928 roku w Komisji Kodyfikacyjnej
projekt prawa o adwokaturze, powstał też w 1931 roku rządowy projekt ustawy w tym przedmiocie, ale obydwa zostały skrytykowane. Dopiero rozporzą4
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dzenie Prezydenta RP z dnia 7 października 1932 roku Prawo o ustroju adwokatury dało ujednolicenie samorządu tej grupy zawodowej. Ten model samorządu nie zadowolił nikogo, stąd rządowy projekt nowej ustawy wpłynął do
Sejmu jeszcze w 1936 roku. I tym razem dyskurs był burzliwy. Ostatecznie
w dniu 4 maja 1938 roku Sejm uchwalił ustawę Prawo o ustroju adwokatury.
Najpoważniejsze zmiany dotyczyły relacji państwo – samorząd adwokacki. Sanacyjne państwo chciało mieć szerszy wpływ na samorządy m.in. przez nominowanie swoich ludzi do składu organów adwokatury.
W świetle ustawy samorząd zrzeszał adwokatów i aplikantów adwokackich.
Instytucjami samorządu były: Naczelna Rada Adwokacka i izby adwokackie.
Izba adwokacka działała na obszarze okręgu sądu apelacyjnego, było ich 8 (od
1938 r. – 7). Głównym celem samorządu adwokackiego było strzeżenie godności stanu adwokackiego, reprezentowanie interesów zawodowych oraz współdziałanie z wymiarem sprawiedliwości.
Do najważniejszych zadań izb adwokackich należało:
• opiniowanie dla władz państwowych aktów prawnych;
• przedstawianie postulatów w sprawach ustawodawstwa i z zakresu stosowania prawa;
• prowadzenie rejestru uprawnionych do praktykowania w zawodzie ;
• strzeżenie dobrych zasad wykonywania zawodu i godności adwokackiej;
• ustalanie i rozwijanie zasad etyki zawodowej;
• sądownictwo dyscyplinarne i polubowne;
• wyznaczanie obrońców i pełnomocników stron;
• zarządzanie majątkiem izby;
• działalność na rzecz funduszy pomocy wzajemnej i zapomogowych;
Władze izb były wyłaniane w wyborach tajnych i bezpośrednich. Kadencja
trwała trzy lata, przy czym co roku ustępowała 1/3 członków. Organami izb były:
• walne zgromadzenie
• okręgowa rada adwokacka z dziekanem
• sąd dyscyplinarny
• komisja rewizyjna.
Walne zgromadzenie było zwoływane corocznie. Okręgowa rada adwokacka miała szerokie kompetencje, tj. wszystkie, które nie należały do innych
organów i naczelnej rady adwokackiej. Co roku wybierała ze swego grona
dziekana, jego zastępców, sekretarza, skarbnika, bibliotekarza, pierwszego
rzecznika i rzeczników dyscyplinarnych. Sąd dyscyplinarny rozpatrywał sprawy
z tytułu:
• naruszenie obowiązków;
• popełniania czynów niegodnych adwokata.
O pociągniecie do odpowiedzialności wnosił rzecznik dyscyplinarny lub
prokurator, jeśli dotyczyło to ważnego interesu publicznego. Sąd samorządu
adwokackiego. mógł stosować następujące kary:
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• upomnienie;
• nagana;
• zawieszenie w czynnościach zawodowych na okres od trzech miesięcy do
dwóch lat;
• pozbawienie prawa wykonywania zawodu na okres od dwóch do dziesięciu lat;
• trwałe pozbawienie wykonywania zawodu i wydalenie z palestry.
Kary sądu dyscyplinarnego posiadały moc wyroków sądu powszechnego.
Komisja rewizyjna kontrolowała działalność gospodarczą i finansową rady
okręgowej. Kadencja komisji była roczna.
Na szczeblu krajowym samorząd adwokacki reprezentowała Naczelna Rada
Adwokacka. W jej skład wchodziło: 12 członków mianowanych przez Prezydenta RP, po 3 z każdej izby okręgowej (wybieranych przez walne zgromadzenie) i 6
dokooptowanych na pierwszym posiedzeniu. Zasada nominacji i kooptacji przy
tworzeniu naczelnych władz samorządu adwokackiego była przedmiotem krytyki, i środowisko palestry uznawało to za ograniczenie samorządności. Przy tym
należy podkreślić, że nominacja członków Naczelnej Rady Adwokackiej była
praktycznie niczym nie ograniczona. Do kompetencji NRA należało:
• ustalanie jednolitych zasad wykonywania zawodu adwokackiego
i kształcenia aplikantów;
• ustalanie wytycznych działalności organów samorządowych;
• sprawowanie nadzoru nad działalnością poszczególnych izb (była instancją odwoławczą od uchwał rad okręgowych, mogła uchylać uchwały
rad okręgowych jeśli były sprzeczne z ustawami, mogła podejmować
środki zaradcze jeśli działalność izb okręgowych naruszała prawo lub interes publiczny albo wymagało tego zagrożone dobro publiczne);
• ustalała wysokość opłaty wpisowej, udział poszczególnych izb w pokryciu budżetu NRA;
• wydawała opinie o projektach ustaw.
Uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej były ostateczne i nie podlegały zaskarżeniu. NRA posiadała osobowość prawną.
Nadzór nad samorządem palestry sprawował Minister Sprawiedliwości.
Miał on w ramach wykonywania nadzoru prawo uchylania uchwał rady. Mógł
też korzystać ze środków zaradczych takich samych jak NRA, jeśli okręgowa
rada prowadziła działalność niezgodną z prawem lub zagrożone byłoby dobro
publiczne. A w wyjątkowych wypadkach naruszenia prawa Minister Sprawiedliwości w trybie nadzoru mógł rozwiązać radę okręgową lub NRA i powołać
tymczasowy organ komisaryczny do czasu utworzenia nowej rady. Minister
mógł zarządzić zamknięcie na określony czas listy adwokatów i aplikantów
w poszczególnych okręgach lub miejscowościach. NRA mogła jedynie wyrazić
opinię o takim zarządzeniu ministra, a ten był zobowiązany jej wysłuchać. Adwokaci powszechnie krytykowali kompetencje ustawowe i działania nadzoru
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w tym zakresie. Uważano, że Minister zyskał w ten sposób instrument niedopuszczania do adwokatury prawników niechętnych obozowi sanacyjnemu,
i tym samym mógł mieć duży wpływ na to, kto otrzyma nowy wpis na listę adwokatów. Po zamknięciu listy Minister mógł zezwolić na wpis określonej przez
siebie liczbie adwokatów lub aplikantów, których wyznaczała NRA spośród
kandydatów przedstawionych przez rady okręgowe.
Doświadczenia adwokatów w zakresie samorządu zawodowego, ich duża
wiedza teoretyczna w tym zakresie, aktywność w służbie państwowej i działalności społecznej, przyczyniły się do tego, że rozwiązania wypracowane dla samorządu tej grupy zawodowej pozostawały w pewnej mierze wzorcem przy
urządzaniu samorządów zawodowych dla innych profesji.
Samorząd notarialny jednolity dla całego kraju powstał dopiero w latach 30.
Wcześniej samodzielne struktury samorządu notarialnego występowały tylko na
obszarze byłej dzielnicy austriackiej, na terenie byłego zaboru pruskiego notariat był połączony z samorządem adwokackim, a zabór rosyjski w ogóle nie znał
organizacji korporacyjnej notariuszy. Samorząd notarialny powszechny i jednolity na terenie całej Polski został wprowadzony rozporządzeniem Prezydenta RP
z 27 października 1933 r. Miał on reprezentować interesy zawodowe notariuszy.
Jak podkreślał Z. Grelewski, znawca problematyki samorządowej – izby notarialne powstałe po 1933 roku „nie są jednostkami samorządowymi w ścisłym tego słowa znaczeniu, tak samo jak notariatu nie można zaliczyć do wolnych zawodów. Notariusz jest bowiem funkcjonariuszem publicznym i osobą publicznego zaufania, a w następstwie tego wykonywanie zawodu i dostęp do niego jest
ściśle regulowany przez władze rządowe. Ustawa nie nazywa też izb notarialnych jednostkami samorządowymi, przyznaje im tylko osobowość prawną i powierza załatwianie pewnych spraw wewnętrzno-organizacyjnych na wzór jednostek samorządu zawodowego”5. Przy całym respekcie dla powyższego zastrzeżenia, izby notarialne powstałe w latach 30. dość powszechnie przyjęło się w literaturze przedmiotu traktować jako samorząd notarialny. Jest to daleko idące
uogólnienie. Bliższe prawdzie byłoby stwierdzenie, że to raczej quasi-samorząd.
Wiele rozwiązań było tu podobnych do samorządu adwokackiego. Tak
więc, podobna była terytorialna struktura organizacyjna, tj. izby notarialne odpowiadały obszarowi działania sądów apelacyjnych. Ale samorząd notarialny
nie miał swojego przedstawicielstwa na szczeblu centralnym. Jego struktury
były jednostopniowe. Izby notarialne istniały w siedzibie każdego sądu apelacyjnego i obszar ich działania pokrywał się z okręgiem sądu. Organami samorządu notarialnego były:
• walne zgromadzenie notariuszy;
• rada notarialna;
• sąd dyscyplinarny.
Z. Grelewski, Samorząd specjalny ..., s. 110.
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W walnym zgromadzeniu uczestniczyli wszyscy notariusze izby i udział
w nim był obowiązkowy pod rygorem kary porządkowej. Do kompetencji walnego zgromadzenia należało:
• wybór rady notarialnej;
• uchwalanie budżetu i wysokości składki notarialnej;
• zatwierdzanie rocznego sprawozdania przedstawionego przez radę;
• tworzenie funduszy wzajemnej pomocy i ubezpieczeń emerytalnych.
Skład rady notarialnej izby uzależniony były od wielkości izby – np. licząca
do stu członków miała 9 osób, od stu do dwustu – 11 osób, itd. Rada wybierała spośród siebie prezesa, jego zastępców, sędziów i rzeczników dyscyplinarnych. Do zakresu działania rady należało:
• czuwanie nad należytym wykonaniem obowiązków przez notariuszy,
asesorów i aplikantów oraz nad przestrzeganiem przez nich powagi i
godności stanowiska;
• udział w sądownictwie dyscyplinarnym;
• kierowanie wykształceniem aplikantów notarialnych;
• sprawowanie sądownictwa polubownego;
• wyznaczanie notariuszy z urzędu dla ubogich;
• administracja izby i jej zarząd jej majątkiem.
Prezes rady reprezentował radę, kierował jej pracami i wykonywał uchwały rady.
Nadzór nad notariatem był dość skomplikowany. Nie był to typowy nadzór
dla samorządu zawodowego. Raczej należałoby powiedzieć, że nadzór nad notariatem nie był nadzorem nad samorządem, ale nadzorem nad poszczególnymi notariuszami. Prezes sądu okręgowego wykonywał nadzór nad notariuszami z okręgu, a nad całą izbą i wszystkimi notariuszami – prezes sądu apelacyjnego. Nad organami izb notarialnych naczelny nadzór sprawował Minister
Sprawiedliwości. W razie naruszenia prawa lub rażących uchybień mógł on
rozwiązać radę notarialną. Zarządzenia Ministra były prawomocne i nie podlegały zaskarżeniu. Pewne czynności w zakresie nadzoru nad organami izb
przysługiwały też prezesom sądów apelacyjnych.
Samorząd lekarzy już w pierwszych latach niepodległego państwa polskiego otrzymał podstawy prawne i jednolitą dla całego kraju strukturę. Ustawa
z dnia 2 grudnia 1921 r. o ustroju i zakresie działania izb lekarskich (zmieniona 15 marca 1934 r.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego
z dnia 15 marca 1922 r. o utworzeniu izb lekarskich – razem, dawały ramy prawne do działalności samorządu lekarskiego. Jeszcze w 1922 r. przeprowadzono wybory i izby rozpoczęły działalność. Utworzono sześć izb: warszawskobiałostocką, lwowską, lubelską, krakowską, łódzką i poznańsko-pomorską.
Naczelną Izbę Lekarską stanowili delegaci izb okręgowych. NIL reprezentowała cały zawód lekarski w Polsce i nadzorowała działalność poszczególnych
izb. Do najważniejszych zadań izb lekarskich należy zaliczyć:
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• współdziałanie z władzami rządowymi w sprawowaniu nadzoru nad wykonywaniem praktyki zawodowej lekarzy;
• współdziałanie z władzami rządowymi i samorządowymi w zakresie
zdrowia publicznego;
• krzewienie zasad etyki, godności i sumienności zawodowej;
• reprezentację i obronę interesów stanu lekarskiego;
• troskę o położenie materialne lekarzy, w tym zakładanie i prowadzenie
instytucji ubezpieczeniowych i pomocy wzajemnej;
• wspieranie życia naukowego, w tym instytucji o tym charakterze;
• prowadzenie sądownictwa dyscyplinarnego i polubownego.
Nadzór nad samorządem lekarskim należał do ministra Opieki Społecznej
pod kontem przestrzegania przepisów prawa, porządku i ze względu na interes publiczny. Organ nadzorujący mógł zawiesić lub uchylić decyzje lub
uchwały ciał statutowych izb. W skrajnych przypadkach mógł też zawiesić
organy samorządu lekarskiego, które podjęły takie decyzje lub uchwały. Wówczas był mianowany komisarz (spośród członków izby) i on prowadził prace
zamiast rozwiązanego organu samorządu, do czasu ponownych wyborów.
Czwartym samorządem zawodowym w okresie II RP był samorząd lekarsko-dentystyczny. Ustawa została uchwalona 11 stycznia 1938 r. Zasadnicze
rozwiązania ustrojowe oraz kompetencje samorządu lekarzy-dentystów były
wzorowane na samorządzie lekarskim. Samorząd lekarzy dentystów stanowiły
izby okręgowe oraz Naczelna Izba Lekarsko-Dentystyczna. Istniały cztery
okręgowe izby lekarsko-dentystyczne. Samorząd prowadził listę uprawnionych do wykonywania zawodu. Wpis był obowiązkowy dla praktykujących. Na
własne żądanie mogły wpisać się takie osoby, które posiadały uprawnienia do
wykonywania zawodu, ale nie prowadziły aktualnie praktyki.
Przed wybuchem wojny została uchwalona jeszcze ustawa o izbach aptekarskich (15 czerwca 1939 r.). Samorząd aptekarski nie rozpoczął działalności
w okresie II RP, powstał po zakończeniu wojny. Przyjęto model samorządu
wzorowany na izbach lekarskich.
Pod koniec lat 30. przygotowywano utworzenie samorządu technicznego
i prace były poważnie zaawansowane. Wojna przerwała te zabiegi, i już do tej
koncepcji nie powrócono.
W czasie II wojny światowej wszystkie samorządy zawodowe zlikwidowano.
Ale działały władze konspiracyjne korporacji. Tak więc, prowadził prace Tajny Komitet Adwokacki, a później Tajna Naczelna Rada Adwokacka. Były też
tajne rady w większych miastach. Straty w zawodach prawniczych czy medycznych były bardzo duże, np. zginęło 56% adwokatów, a aż 95% aplikantów adwokackich.
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2. Samorząd zawodowy w okresie PRL.
W drodze do marginalizacji i likwidacji
W pierwszym okresie po wojnie nie było żadnych przesłanek do tego, żeby
myśleć o samorządzie zawodowym w krótkiej perspektywie. Przede wszystkim
bardzo szybko i sprawnie reaktywowano wszystkie istniejące przed wojną
organizacje tego samorządu. Powołano tymczasowe władze w korporacjach,
a ich skład dostosowano – mówiąc eufemicznie – do zmienionego układu sił
społecznych. Podjęto przygotowania do przeprowadzenia normalnych, ustawowych wyborów do ciał statutowych. Zmieniono niektóre przepisy przedwojennych ustaw, tak żeby – jako to wówczas pisano – „prace samorządu pchnąć
na właściwe tory państwa demokratycznego”. Znawcy spraw samorządowych
poważnie myśleli, że „w trosce o dalszą demokratyzację Państwa, należałoby
jeszcze zreformować dotychczasowe ustawy w kierunku pogłębienia samorządu, a zmniejszenia ingerencji państwowych czynników administracyjnych, co
wpłynie dodatnio na podniesienie poziomu etyki wolnych zawodów. Państwo
musi czuwać tylko na najwyższym szczeblu swej hierarchii, aby nie dopuścić do
niekorzystnych odchyleń klasowości lub elitarności poszczególnych zawodów,
a odwrotnie dążyć do wciągnięcia ich dla dobra ogółu do odbudowy zniszczonego życia gospodarczego. Należałoby tutaj zainteresować pracą samorządu
zawodowego związki zawodowe, aby ustawowo miały powiązanie z organami
izb, co w dużej mierze przyniosłoby korzyści światu pracy, a z wolnych zawodów uczyniłoby niekwestionowaną już więcej z powodu elitarności zarobków
organizację obywateli pracujących dla dobra Polski Ludowej”6. Tak pisał Z.
Grelewski w książce opublikowanej w 1947 roku, która była jego pracą doktorską obronioną jeszcze przed wojną na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji. Było to spojrzenie człowieka posiadającego dużą wiedzę o samorządzie okresu II RP i w tamtych czasach ukształtowanego,
ale jednak oglądającego problematykę samorządu z nowej perspektywy. Wówczas kiedy wspomniany autor przygotowywał ten tekst do druku, było już po
likwidacji izb rolniczych. Ale nawet znawcy problematyki nie upatrywali w tym
działań zmierzających do stopniowej likwidacji poszczególnych korporacji zawodowych.
Nadto należy podkreślić, że pierwsze powojenne zmiany, które przeprowadzano w samorządach specjalnych były społecznie akceptowane, a nawet –
można powiedzieć – wyczekiwane. Tak też było w korporacji palestry. Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 1945 roku uchylone zostało rozporządzenie a dnia 4 czerwca 1938 roku o zamknięciu list adwokatów
i list aplikantów. Wykonując to rozporządzenie zamknięto w 1939 roku te listy w całej Rzeczypospolitej na okres 7 lat, co motywowano przepełnieniem
6
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stanu adwokackiego w Polsce. Było to niezgodne z prawem i powszechnie krytykowane. Tym bardziej, że – jak wspomniano już wcześniej – Minister miał
poważne instrumenty, które pozwalały jemu od tego zamknięcia listy czynić
wyjątki. Po wojnie przyjęto więc z dużym zadowoleniem uchylenie tych przepisów, zwłaszcza że wojna poczyniła w tej grupie zawodowej wielkie straty.
Podobnie początkowo przyjęto z uznaniem powołanie komisji weryfikacyjnych
dla zbadania zachowania się członków palestry w czasie okupacji. Komisje powstawały na podstawie znowelizowanej ustawy o adwokaturze. Miały więc poważne umocowanie prawne. A sprawy kolaboracji traktowano zaraz po wojnie
z najwyższa wrażliwością, i nikogo nie dziwiły działania w tym przedmiocie.
W żadnej mierze nie traktowano tego początkowo jako instrumentu do przeprowadzania czystek w adwokaturze.
Po wojnie nie wprowadzono żadnych zasadniczych zmian do samorządu
notariatu. Ale od 1946 r. władze państwowe mogły przenosić i zwalniać notariuszy oraz powierzać pełnienie ich obowiązków sędziom i prokuratorom.
Nadto należy podkreślić, że utworzone zostały już po wojnie izby lekarzy
weterynarii na podstawie dekretu Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 1945 r. Powoływano do życia Naczelną Izbę Lekarsko-Weterynaryjną i okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne jako samorząd zawodowy tej grupy. Był wzorowany na
samorządzie lekarzy. Nadzór nad tymi izbami sprawował Minister Rolnictwa
i Reform Rolnych.
Dekretem z dnia 8 listopada 1946 r. ujednolicono podstawy prawne dla
wszystkich trzech samorządów zawodów medycznych (lekarskiego, lekarzystomatologów, i aptekarzy). Na tej podstawie Minister Zdrowia po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia KRN mógł powoływać tymczasowe władze statutowe samorządów. Tym samym mogły przestać działać zarządy komisaryczne izb. W ciągu dwóch lat miały być przeprowadzone wybory do nowych władz
statutowych w samorządach zawodów medycznych. Nieco wcześniej (13 lipca
1946 roku) Minister Zdrowia wydał rozporządzenie zawierające ordynację wyborczą do rad okręgowych izb aptekarskich, ponieważ przed wojną izby te nie
zdążyły rozpocząć działalności. Perspektywa wyboru nowych władz w izbach,
włączenie samorządów do aktualnych zadań związanych z ochroną zdrowia
publicznego – to wszystko pozwalało mieć nadzieję, że samorządy te będą
mieć stałe miejsce w nowej rzeczywistości. Zaraz po wojnie były nawet nieśmiałe przypuszczenia, że Ministerstwo Zdrowia wysunie w przyszłości koncepcję utworzenia Naczelnej Izby Zdrowia, jako ciała samorządowego złożonego z przedstawicieli izb zawodów medycznych. Miał to być organ doradczy
Ministra Zdrowia. Widziano szerokie możliwości współpracy takiej Naczelnej
Izby Zdrowia z Komisją Zdrowia Sejmu. W praktyce kazało się jednak zupełnie inaczej.
Po zakończeniu działań wojennych szybko reaktywowano korporacje zawodowe działające w okresie II RP. Ale nie zamierzano rozwijać samorządów za-
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wodowych w modelu z czasów sanacyjnych. Równie szybko pojawiła się krytyka tych organizacji. Atakowano je głównie za to, że były ostoją interesów partykularnych i nie służyły interesowi publicznemu. Poza tym były związane
z państwem sanacyjnym, a przez wiele lat powojennych wszystko, co łączyło
się z II RP było poddawane miażdżącej krytyce. W ramach poszukiwania nowych rozwiązań w życiu publicznym, rozpoczęto ograniczanie samodzielności
działających samorządów. Jak wspomniano już wcześniej – jeszcze w 1945 r.
znowelizowano prawo o adwokaturze. W ten sposób władze rządowe uzyskały możliwość powoływania tymczasowych organów samorządu adwokackiego,
co wykorzystano do uzyskania politycznych wpływów kół rządowych w korporacji. Wspomniane wcześniej komisje weryfikacyjne nie tyle zajmowały się kolaboracją, co np. badaniem nastawienia poszczególnych adwokatów do działaczy lewicy przed wojną, w tym ich stanowiskiem do procesów działaczy komunistycznych. O kolaboracji wśród palestry właściwie się nie słyszało. Za to wiele mówiono o wielkich honorariach adwokatów w czasach przedwojennych,
o ich małej wrażliwości na krzywdę społeczną, na biedę. W tym kontekście
podkreślano walory postawy i charakteru tych adwokatów, którzy bez oglądania się na honoraria i zaszczyty u władz państwowych, bronili działaczy ruch
robotniczego, w tym przede wszystkim tych, którzy występowali w procesach
komunistów. To była ta postępowa część palestry. Natomiast źle oceniano tych
adwokatów, którzy przed wojną byli zaangażowani w działalność państwową.
W praktyce weryfikacja list adwokatów przeprowadzona została według orientacji politycznych i postaw członków adwokatury.
Zmiany w pierwszym okresie powojennym były ledwie wstępem do ostatecznej likwidacji samorządów zawodowych. W dniu 18 lipca 1950 r. uchwalono ustawę o zniesieniu izb zawodów medycznych. Majątek ruchomy izb przekazano Związkowi Zawodowemu Pracowników Służby Zdrowia, a nieruchomości7 przejął Skarb Państwa. W dniu 25 maja 1951 r. uchwalono ustawę Prawo o notariacie, i wejście jej w życie oznaczało likwidację samorządu notarialnego.
Samorząd adwokatów był jedynym samorządem zawodowym, który pozostał przez cały okres PRL zachowując wiele cech tradycyjnej korporacji samorządowej. Ale już w 1950 r. w poważnym zakresie został podporządkowany
władzom państwowym. Na listę adwokatów mogła być wpisana osoba bez aplikacji, egzaminu, a nawet bez studiów prawniczych. Musiała tylko dawać rękojmię wykonywania zawodu zgodnie z zadaniami adwokatury w Polsce Ludowej.
Decydował o tym Minister Sprawiedliwości. Powstały wówczas zespoły adwokackie jako alternatywna forma wykonywania zawodu. Nowa ustawa o adwo7 Nieruchomości samorządów zawodowych miały podobno budzić duże zainteresowanie
wśród politycznych prominentów. Niektórzy skłonni są nawet upatrywać w tym jedną z przyczyn
likwidacji samorządów. To wydaje się mało prawdopodobne, wszak w latach 40. nacjonalizacja
nieruchomości nie była trudna z innych przyczyn.
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katurze wprowadziła (od 1964 r.) możliwość wykonywania zawodu tylko w zespołach adwokackich, albo w społecznych biurach pomocy prawnej. Jako to
mawiano – adwokatura została znacjonalizowana. Zlikwidowano indywidualne kancelarie. Za pobranie opłaty od klienta bez pośrednictwa kierownika zespołu, adwokat mógł być przez 5 lat pozbawiony prawa wykonywania zawodu.
Nowe spojrzenie na samorząd palestry przyszło z początkiem lat 80.
W dniu 26 maja 1982 r. Sejm uchwalił ustawę Prawo o adwokaturze, która była wielokrotnie nowelizowana i obowiązuje do dziś. Adwokaturę stanowi ogół
adwokatów i aplikantów adwokackich. Adwokatura jest powołana do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Zadaniem samorządu adwokatury jest:
1. tworzenie warunków do wykonywania ustawowych zadań adwokatury;
2. reprezentowanie adwokatury i ochrona jej praw;
3. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o wykonywaniu
zawodu adwokata;
4. doskonalenie zawodowe adwokatów i kształcenie aplikantów adwokackich;
5. ustalanie i krzewienie zasad etyki zawodowej i dbałość o ich przestrzeganie;
6. sprawowanie zarządu majątkiem samorządu adwokackiego i rozporządzanie nim (art. 6).
Izbę adwokacka stanowią adwokaci i aplikanci mający siedzibę zawodową
na terenie izby. W Polsce jest około 8 tysięcy adwokatów i w ostatnich latach
było około 1 tysiąca aplikantów. Obecnie są 24 izby adwokackie. Zespoły adwokackie, izby adwokackie i Naczelna Rada Adwokacka mają osobowość prawną. Na szczeblu centralnym organami adwokatury są: Krajowy Zjazd Adwokatury, Naczelna Rada Adwokacka, Wyższy Sąd Dyscyplinarny i Wyższa komisja Rewizyjna.
Do zadań NRA należy:
1. reprezentowanie adwokatury;
2. nadzór nad działalnością okręgowych rad adwokackich i nad szkoleniem aplikantów przez te rady;
3. udzielanie opinii o projektach aktów prawodawczych oraz przedstawianie wniosków i postulatów w zakresie tworzenia i stosowania prawa;
4. uchwalanie różnego rodzaju regulaminów wewnętrznych;
5. zarządzanie majątkiem NRA.
Adwokaci i aplikanci adwokaccy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godności zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych, (a adwokaci nawet za
niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia). Sąd dyscyplinarny
może stosować następujące kary: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zawie-

89

Anna Szustek
90

szenie w czynnościach zawodowych (na okres od trzech miesięcy do pięciu lat)
oraz wydalenie z adwokatury. Ta ostania kara wiąże się ze skreśleniem z listy
adwokatów bez prawa ubiegania się o ponowny wpis.
Nadzór nad samorządem adwokackim sprawuje w zasadzie Minister Sprawiedliwości. Ale Naczelna Rada Adwokacka składa też Prezydentowi RP coroczne sprawozdanie z działalności adwokatury oraz przedstawia informacje
problemowe. (W latach 80. takie sprawozdanie było składane przez NRA Radzie Państwa). Minister Sprawiedliwości może:
1. wystąpić do właściwego organu adwokatury o podjecie uchwały w określonej sprawie;
2. zwrócić się do Sądu Najwyższego o uchylenie sprzecznej z prawem
uchwały organu adwokatury;
3. wystąpić ze sprzeciwem w sprawie wpisu na listę adwokatów;
4. polecić wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i przysługuje mu prawo wglądu do akt i żądania informacji o wynikach postępowania dyscyplinarnego;
5. tymczasowo zawiesić adwokata lub aplikanta w czynnościach zawodowych.
W pierwotnej wersji ustawy adwokaci mogli wykonywać swój zawód tylko
w zespołach adwokackich, które były jednocześnie podstawową jednostką
organizacyjną adwokatury. Współcześnie, po nowelizacji ustawy adwokat może wykonywać zawód w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim oraz
w spółce cywilnej, jawnej i komandytowej. Członkiem zespołu adwokackiego
może być tylko osoba wpisana listę adwokatów. O przyjęciu do zespołu decyduje zebranie zespołu adwokackiego, a o wpisie na listę adwokatów lub aplikantów adwokackich okręgowa rada adwokacka w drodze uchwały. Do nowelizacji ustawy w dniu 30 czerwca 2005 r. o wpis mogły ubiegać się osoby, które
odbyły aplikację adwokacką i złożyły pomyślnie egzamin końcowy, lub osoby,
które wykonywały odpowiednio długi czas (przynajmniej trzy lata) zawód sędziego lub prokuratora oraz osoby posiadające tytuł profesora i doktora habilitowanego nauk prawnych. Po wejściu w życie zmienionych przepisów tj. od
10 września 2005 r. krąg osób mogących ubiegać się o wpis na listę adwokatów
(i radców prawnych) został rozszerzony. Wpis na listę adwokatów mogą uzyskać wszyscy ci, którzy wcześniej złożyli egzamin sędziowski, prokuratorski,
radcowski lub notarialny na takich zasadach jak dotychczas profesorowie nauk prawnych. Do egzaminu adwokackiego można przystąpić bez odbycia aplikacji adwokackiej, czego dotychczas nie było. Krąg tych osób jest stosunkowo
szeroki. Dotychczas szkolenie aplikantów, przeprowadzanie egzaminów (na
aplikację i zawodowego – kończącego aplikację) było zadaniem samorządu.
Po nowelizacji ustawy kompetencje samorządu zostały w tym przedmiocie poważnie ograniczone. Wszak egzaminy te z korporacyjnych, stały się egzaminami prawie państwowymi. Sposób przygotowania materiałów egzaminacyjnych,
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8 Wyrok Trybunał Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2003 r. zapadł po rozpatrzeniu skargi
konstytucyjnej absolwentki prawa na UJ, która w 1992 r. zgłosiła w Urzędzie Miasta Krakowa
działalność gospodarczą polegającą m.in. na udzielaniu porad prawnych. Działalność została zarejestrowana i biuro działało bez przeszkód do czasu, gdy w wyniku porady prawnej udzielonej
przez tę prawniczkę, udało się uratować klientowi biura spółdzielcze mieszkanie lokatorskie.
Tym naraziła się radcy prawnemu spółdzielni, który zawiadomił prokuraturę o popełnieniu wykroczenia polegającego na wykonywaniu porad prawnych bez wymaganych uprawnień. Dziekan
Okręgowej Rady Radców Prawnych w Krakowie złożył wniosek o wykreślenie tej działalności
gospodarczej z ewidencji. Kolegium do spraw wykroczeń uznało prawniczkę za winną popełnienia wykroczenia i wymierzyło jej grzywnę. Sąd rejonowy utrzymał to orzeczenie w mocy, a Sąd
Najwyższy oddalił kasację jako oczywiście bezzasadną. Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjny przepis tworzący podstawę stosowania sankcji karnych wobec osób, które świadczą
usługi pomocy prawnej, choć nie są adwokatami lub radcami prawnymi. Podkreślono, że Konstytucja każdemu zapewnia wolność wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy, a wyjątki
od tej reguły i zakazy muszą być wyczerpująco i wyraźnie określone w ustawie. Z definicji pomocy prawnej zawartej ustawie o radcach prawnych i adwokaturze trudno byłoby wyprowadzić zasadę wyłączności uprawnień tych dwu zawodów prawniczych do świadczenia takiej pomocy. Wyrok jest ostateczny i zaczął obowiązywać z chwilą opublikowania w Dzienniku Ustaw. Tym sposobem okazało się, że wymiar sprawiedliwości dokonał dowolnej interpretacji przepisów ustawy
o radach prawnych i działalności gospodarczej, wyprowadzając z nich nieistniejący zakaz udzielania porad prawnych przez osoby nie będące radcami i adwokatami. Sędzia sprawozdawca Marek Safian podkreślił, iż w Polsce działają także inne podmioty udzielające porad prawnych,
wśród nich należy wymienić m.in. doradców podatkowych, rzeczników patentowych, notariuszy.
W tym zakresie działają też studenci, którzy społecznie w klinikach prawnych świadczących po-
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skład komisji wyraźnie pokazują, że samorząd palestry stracił kontrolę nad
aplikacją i egzaminem zawodowym. W skład komisji egzaminacyjnych wchodzi siedmiu członków, w tym są to:
1. trzej przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości;
2. dwaj przedstawiciele adwokatury delegowani przez NRA;
3. jeden pracownik naukowy (co najmniej ze stopniem naukowym doktora habilitowanego);
4. jeden prokurator (co najmniej prokuratury okręgowej).
Przy tym należy podkreślić, że komisję powołuje Minister Sprawiedliwości.
W ostatnich latach krytykowano samorządy zawodów prawniczych (przede
wszystkim adwokacki, radców prawnych i notariuszy). W powszechnej opinii
te korporacje ograniczały dostęp do zawodu, i tym sposobem broniły się przed
konkurencją na rynku usług prawniczych. Posiadając w zakresie swoich kompetencji zasady wykonywania poszczególnych zawodów, mogły to robić bez
trudu.
Nowelizacja ustawy z 30 czerwca 2005 r. wprowadziła bardzo istotne zmiany dla samorządu adwokackiego, radców prawnych i notariuszy. Poprzedziła
ją dyskusja o szerokim rezonansie społecznym. Ten dyskurs dodatkowo ożywiły wyroki Trybunału Konstytucyjnego w sprawie udzielania porad prawnych
przez osoby mające wykształcenie prawnicze, a nie posiadające wpisu na listę
radców lub adwokatów, czy w kwestii dotyczącej przyjęć na aplikację. Wyrok
Trybunału z 26 listopada 2003 r. pozbawił adwokatów i radców prawnych monopolu w zakresie udzielania porad prawnych8. A wyrok z 18 lutego 2004 r.
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o niekonstytucyjnych przepisach ustawy w sprawie dotyczącej zasad przeprowadzania konkursów na aplikację, spowodował konieczność określenia nowych zasad w tym przedmiocie. Tym sposobem problem aplikacji, dostępu do
zawodów prawniczych stał się przedmiotem dyskusji. Korporacje prawnicze
defensywnie broniły swoich racji. Sejm uchwalił nowelizację wyżej wspomnianej ustawy w dniu 30 czerwca 2005 r. niemal jednogłośnie. Samorządy czyniły
zabiegi o niepodpisywanie ustawy przez Prezydenta. Protestował także Minister Sprawiedliwości Andrzej Kalwas choć urzędujący, to faktycznie reprezentujący interesy korporacji radców prawnych, której był prezesem przez wiele
lat. Mimo tych protestów Prezydent podpisał ustawę.
Głównym źródłem finansowania działalności samorządu adwokackiego
jest obligatoryjna składka członkowska w wysokości ustalanej corocznie przez
zgromadzenie izby.
Samorząd adwokacki w Polsce ma prawie 90. letnią tradycję. Palestra nie
identyfikuje się z izbami z okresu zaborów. Powszechnie przyjmuję się, że adwokacki samorząd zawodowy działa od czasu odrodzenia państwa polskiego.
Najbardziej licznym zawodem prawniczym posiadającym samorząd zawodowy są radcy prawni. W ostatnich latach uprawnienia zawodowe radcy prawnego posiadało ponad 20 tysięcy osób i do tego aplikowało około 2 i pół tysiąca. Zawód radcy prawnego wymyślono w okresie powojennym w kręgach
palestry, dla prawników którzy z powodu represji politycznych nie mogli wykonywać zawodu adwokata. Chodziło tu głównie o wystąpienia publiczne
przed sądem. Radcy prawni zajmowali się obsługą prawną jednostek gospodarki uspołecznionej, czyli przedsiębiorstw państwowych. Wykonywali swój
zawód na etacie i nie mieli samorządu zawodowego.
Jesienią 1980 r. powstało Stowarzyszenie Radców Prawnych z siedzibą
w Krakowie, które dało początek organizacji zawodowej tego środowiska.
Dnia 6 lipca 1982 r. Sejm uchwalił ustawę o radcach prawnych, ale nadal arbitraż gospodarczy prowadził aplikację i dokonywał wpisów radców prawnych
na listę. Za datę powstania samorządu zawodowego radców uznaje się 1 października 1982 r. (wówczas weszła w życie ustawa o radcach prawnych). We
wrześniu 1983 r. odbył się I Krajowy Zjazd Radców Prawnych. Prezesem Krajowej Rady został Józef Zych (pełnił te funkcję przez dwie kadencje).
W 1987 r. II Krajowy Zjazd uchwalił zasady etyki zawodowej radców prawnych. Przełomowym momentem w organizowaniu samorządu radców był
1989 r. Zawód radcy prawnego stał się wolnym zawodem, tj. mógł być wykonywany w spółkach lub kancelariach (dotychczas tylko w ramach stosunku
pracy lub umowy-zlecenia). Wtedy dopiero samorządowi powierzono prowadzenie aplikacji, dokonywanie wpisów i prowadzenie list radców prawnych.
W latach 90. Krajowa Rada Radców Prawnych podejmowała działania zmierady dla najuboższych obywateli. J. Kroner, Adwokaci i radcowie bez monopolu, „Rzeczpospolita” z 27 listopada 2003, nr 276.
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3. Samorząd zawodowy w okresie III Rzeczypospolitej.
Czy III RP staje się państwem korporacyjnym?
W Polsce w latach 90. XX wieku samorządy zawodowe stały się popularne,
jak nigdy dotąd. To zrzeszenia zawodowe, które cieszyły się największym uznaniem społecznym spośród organizacji pracowniczych pod koniec XX wieku.
Jest obecnie kilkanaście profesji, które mają samorząd zawodowy. Większość
z nich otrzymała w ostatniej dekadzie zeszłego stulecia. I bardzo wiele środowisk pracowniczych zabiega o samorząd. Ale od kilku lat zachowuje się pewną ostrożność w nadawaniu samorządów, i nieco osłabło dążenie do – jak to
mawiano – „Polski korporacyjnej”. Istniejące korporacje zawodowe można
podzielić na cztery grupy:
a. samorządy prawnicze
b. samorządy medyczne
c. samorządy ekonomiczne (związane z gospodarka rynkową)
d. samorządy inżynieryjne związane z budownictwem i projektowaniem
przestrzennym.
Wśród zawodów prawniczych samorząd posiadają: adwokaci, radcy prawni,
notariusze, komornicy i kuratorzy sądowi. Niektórzy zaliczają tu jeszcze doradców podatkowych i rzeczników patentowych. W grupie profesji medycznych urządzeni samorządowo zostali: lekarze i stomatolodzy, pielęgniarki
Nr 1 (6)/2006 Społeczeństwo i Polityka
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rzające do wykreowania zawodu radcy jako zawodu zaufania publicznego,
i równolegle zmierzała do rozwoju i umocnienie samorządu. Wypracowano
zasady etyki zawodowej, w tym m.in. wprowadzono zasadę zaufania w relacjach z klientem, zakaz reklamowania przez radcę swoich usług (mogą ogłaszać, ale nie reklamować usługi). Znowelizowana została ustawa o radcach
prawnych i od 1997 r. zawód radcy uzyskał status zawodu zaufania publicznego. W tym czasie rozszerzony został zakres spraw, w których pomoc prawną
mogli świadczyć radcy. Od 1997 r. mogli udzielać pomocy prawnej już nie tylko osobom prawnym, ale także osobom fizycznym (z wyjątkiem spraw rodzinnych, opiekuńczych i karnych). W ten sposób ta grupa zawodowa zbliżyła się
do adwokatów, zarówno pod względem organizacji zawodowej, jak i wykonywania samego zawodu. Wybrano też podobny model samorządu. Ostatnia dekada XX wieku przyniosła środowisku radców duże sukcesy w kształtowaniu
pozycji tego zawodu w życiu publicznym. W ciągu 20 lat istnienia samorząd zawodowy radców prawnych osiągnął pozycję porównywalną z prawie 90-letnim
samorządem adwokatury. To spektakularny przykład roli korporacji zawodowej w kształtowaniu zawodu i jego pozycji. Samorząd radców przygotował
koncepcje działania po wstąpieniu Polski do UE. Od 2003 r. Krajowa Rada
Radców Prawnych otworzyła przedstawicielstwo samorządu w Brukseli. Korporacja radców jest członkiem Rady Palestr i Organizacji Prawniczych UE.
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i położne, aptekarze , lekarze weterynarii i diagności laboratoryjni. Trzecią
grupę stanowią samorządy powstałe dla potrzeb gospodarki rynkowej. Mają
charakter ekonomiczny, i tu przede wszystkim należy wymienić biegłych rewidentów. Czasem do tej grupy klasyfikuje się także doradców podatkowych
i rzeczników patentowych9. Aspirują do samorządu tu jeszcze inne grupy, jak
choćby pośrednicy na rynku nieruchomościami. Do czwartej grupy można zaliczyć samorząd architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów.
Od kilku lat jest uchwalona ustawa o samorządzie zawodowym psychologów (8 czerwca 2001 r.), ale ustawa weszła w życie od 1 stycznia 2006 r. Dopiero planowane jest powołanie regionalnych izb psychologów jako samorządu tego środowiska. W czasie prac legislacyjnych zwracano uwagę na potrzebę przygotowania tego środowiska zawodowego pod względem społecznym,
zrzeszeniowym. Stąd ustawa miała tak długie vacatio legis. Pod koniec 2005 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej proponował kolejne przesunięcie terminu wejścia ustawy w życie. Zamiar taki oprotestowali m.in. psycholodzy
zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Towarzystwo bardzo aktywnie uczestniczyło w tworzeniu ustawy i pod koniec 2005 roku podkreślało,
że środowisko psychologów jest przygotowane do wdrożenia ustawy w życie,
i tym samym do prowadzenia samorządu zawodowego.
Jak zaznaczono wcześniej – w ostatnim czasie dużo ostrożniej podchodzi
się do organizacji samorządu zawodowego. Można to było zaobserwować na
przykładzie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Zawodowe organizacje tłumaczy takie jak: Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sadowych (TEPIS) i Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich zabiegały
o samorząd. W świetle ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, tłumacze przysięgli to zawód wolny, ale bez samorządu. Minister Sprawiedliwości prowadzi rejestr osób uprawnionych do wykonywania
zawodu. Uprawnienia zawodowe nabywa się po złożeniu egzaminu państwowego (a nie korporacyjnego). Na razie nie przewiduje się powstania izb tłumaczy na wzór izb adwokackich – jak to proponowała część środowiska
w czasie konsultacji społecznych. Uznano, że utworzenie samorządu dla nowo kreowanego zawodu byłoby zdecydowanie przedwczesne. Nie wyklucza
się jednak powołania takiego samorządu w przyszłości, kiedy okaże się, że zawód tłumacza przysięgłego w takiej postaci okrzepł i uzyskał pozycję społeczną na tyle, że państwo powinno mu przekazać część swojego władztwa publicznego. Jeśli istniejące organizacje zawodowe tego środowiska tak zintegrują społeczność, że będzie ona w stanie właściwie wykonywać zadania
o charakterze szerszym niż partykularne interesy, nie ma przeszkód, żeby ten
zawód posiadał samorząd.
9 Zawód doradcy podatkowego i rzecznika patentowego uprawiają przede wszystkim prawnicy, z tym że należy wyraźnie podkreślić, iż ustawa zezwala na wykonywanie np. zawodu doradcy
podatkowego także osobom posiadającym wykształcenie ekonomiczne w zakresie finansów.
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O utworzenie samorządu od kilku lat walczą też pracownicy socjalni. Stronę społeczną w negocjacjach z rządem reprezentuje Polskie Towarzystwo Pracowników Socjalnych. Prace nad projektem ustawy o organizacji zawodowej
pracowników socjalnych trwają. Ale jak się zdaje – ta grupa zawodowa ma niewielkie szanse na ustrój korporacyjny. Pojawiły się koncepcje utworzenia samorządu dziennikarzy (opracowano nawet projekt ustawy)10. Pozytywnie opiniowano powołanie Krajowej Rady Prokuratorów, ale z zastrzeżeniem, że nie
będzie mieć ten samorząd zbyt dużych uprawnień korporacyjnych11.
Dla wielu grup zawodowych samorząd kojarzy się ze szczególnym statusem
ich profesji, w tym z możliwością uzyskania przywilejów. Stąd dążność do korporacji samorządowej nawet takich zawodów, które nie sposób znaleźć
w urzędowym spisie zawodów wykonywanych w Polsce. Tak więc, o samorząd
zawodowy zabiegali fizykoterapeuci, taksówkarze, optometryści, floryści
(kwiaciarze i bukieciarze). Wywołało to pewną wesołość w kręgach parlamentarnych, ale takie przykłady przyczyniły się do głębszej refleksji na temat dążeń korporacyjnych w Polsce12. Dostrzeżono też, że niektóre istniejące korporacje przejęły role swoistych związków zawodowych, których naczelnym zadaniem jest tylko obrona interesów zawodowych. Podkreśla się, że część korporacji przeniknięta jest duchem realizowania własnego interesu, a poważnie
lekceważą one dobro społeczne. Niefrasobliwe powoływanie korporacji sprzyja dzieleniu społeczeństw i kłóci się z zasadą ich otwartości – podkreślał w czasie jednej z konferencji socjolog Kazimierz Frieske.
Po pierwszym etapie wielkiej fascynacji samorządem zawodowym, pojawiły się w praktyce także pierwsze konflikty. Do sporów doszło w jednym z samorządów technicznych między działaczami izb a inżynierami zrzeszonymi
i silnie związanymi z Naukową Organizacją Techniczną. Można odnieść wrażenie, że przy tworzeniu samorządu tego zawodu nie uwzględniono potencjału zrzeszeniowego i społecznego jaki powstał w NOT. Sporo niechęci w niektórych korporacjach wywołuje obligatoryjna i nierzadko wysoka składka
członkowska. Osobliwy problem powstał w związku z działalnością samorządu
w środowisku lekarzy weterynarii. Część lekarzy uznała, że ustawowy obowiązek przynależności do samorządu zawodowego nałożony na wszystkich lekarzy weterynarii wykonujących swój zawód jest sprzeczny z Konstytucją. Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie przepisów
ustawy z 1990 r o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryj10

M. Majewski, Pióra znów opadają, „Rzeczpospolita” z 8 maja 2002 r., nr 106.
Rozmowa z prof. Stanisławem Waltosiem, znawcą procedury karnej z UJ, o planach reformy prokuratury, /w:/ Rzeczpospolita z dnia 6 października 2003 r., nr 233.
12 Do pogłębienia refleksji teoretycznej na temat korporacjonizmu zawodowego miały przyczynić się m.in. konferencje naukowe takie jak zorganizowana przez Ministerstwo Pracy i senacką Komisję Polityki Społecznej i Zdrowia na temat: Zawody zaufania publicznego a interes publiczny – korporacyjna reglamentacja (kwiecień 2002 r.).
11
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nych. Zdaniem związkowców Konstytucja nie daje ustawodawcy prawa do nakładania na wszystkie osoby posiadające dyplom danej specjalności, w tym na
urzędników państwowych i samorządowych oraz członków korpusu Służby
Cywilnej obowiązku przynależności do izb. W wyjaśnieniach w czasie rozprawy przed Trybunałem, przewodniczący związku zawodowego podkreślił, że
gdy w 1990 r. uchwalano ustawę, obowiązek uzyskania wpisu na listę izby lekarsko-weterynaryjną budził powszechna aprobatę, bo dawał pewną niezależność od struktur państwowych. Obecnie w Polsce około 80% tych lekarzy prowadzi praktykę prywatną i zajmuje się obrotem lekami weterynaryjnymi. Kontrolę nad ich działalnością sprawuje Inspekcja Weterynaryjna. W rozumieniu
związku zawodowego lekarzy zatrudnionych w IW, izby powinny zrzeszać tylko tych, którzy prowadzą praktykę weterynaryjną na własny rachunek (tak jak
w krajach UE). Obligatoryjne członkostwo w izbach nie powinno dotyczyć
tych, którzy są urzędnikami, w tym urzędnikami IW. Wszak w sytuacji przynależności do izb wszystkich lekarzy, dochodzi do konfliktu interesów między
korporacją lekarzy a służbami administracji rządowej. Władze samorządu –
zdaniem związkowców z IW – chcą sterować działalnością IW, wpływać na obsadę stanowisk kierowniczych w IW i ich działalność służy przede wszystkim
obronie interesów zawodowych korporacji. Zaś lekarze zatrudnieni w IW są
zobowiązani do kierowania się interesem publicznym i przestrzegania dyscypliny służbowej administracji rządowej.
Występująca w imieniu Sejmu posłanka Teresa Liszcz nie dopatrzyła się
sprzeczności przepisów ustawy z Konstytucją. Podkreśliła, że można dyskutować o prawidłowym działaniu samorządu lekarzy weterynarii, który przypomina bardziej związki zawodowe niż korporację, ale to nie oznacza, przepisy zobowiązujące do uzyskania wpisu do rejestru członków izby są sprzeczne z Konstytucją. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zakwestionowane przepisy nie
naruszają Konstytucji, ponieważ nie stawiają interesu grupy zawodowej nad
interes publiczny. Nadto zostało podkreślone, że rolą samorządów zawodowych jest dbałość o dobro publiczne, etykę zawodową oraz jakość wykonywania zawodu, a nie o partykularne interesy. Korporacyjna kontrola nie powinna więc pomijać lekarzy weterynarii zatrudnionych w sektorze państwowym,
bo rolą samorządu zawodowego jest współdziałanie z organami państwa, a nie
konkurowanie z nimi13.
Istniejące samorządy są obecnie obszarem licznych konfliktów. Przeważnie
ich powodem są różne aspekty dostępu do zawodu. Korporacje na różne sposoby próbują ograniczyć liczbę osób uprawiających dany zawód, zyskując tym
samym korzystniejszą sytuację na rynku pracy. W ostatnim czasie w kilku
okręgach Izby Pielęgniarek i Położnych przeprowadzały swoistą weryfikację
13 J. Kroner, Korporacja współdziała, a nie konkuruje z państwem, „Rzeczpospolita” z 23 maja 2001 r., nr 119.
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wpisów na listę. Odmawiano prawa wykonywania zawodu pielęgniarkom
praktykującym z wieloletnim stażem, które ukończyły pielęgniarskie studia
wyższe i posiadały dyplom magistra pielęgniarstwa. Uzasadniano to tym, że
dyplom magistra pielęgniarstwa upoważnia jedynie do ubiegania się o stopień
naukowy, nie daje uprawnień do wykonywania zawodu, ze względu na zbyt
małą liczbę godzin kształcenia zawodowego. Po zaskarżeniu tych decyzji sąd
administracyjny uznał je za nietrafne, a w środowisku pielęgniarek uznano to
za formę ograniczania dostępu do zawodu osobom z wieloletnią praktyką.
W izbach architektów zaś toczy się spór o to, czy architekci inżynierowie bez
magisterium mogą posiadać pełne czy tylko ograniczone uprawnienia budowlane do projektowania. Czy inaczej rzecz ujmując, czy w izbach architektów są
osoby pierwszej i drugiej kategorii w zakresie uprawnień zawodowych. Sprawa jest tym bardziej istotna, że pełne uprawnienia pozwalają na projektowanie wszystkich obiektów, a osoby posiadające ograniczone uprawnienia mogą
wykonywać jedynie projekty wiejskiej zabudowy zagrodowej. Część środowiska odebrała to jako nie tyle ograniczenie dostępu do zawodu, co jako ograniczenie do rynku pracy.
W ostatnich latach zrodziły się obawy, czy Polska nie staje się państwem
korporacyjnym? Czy samorządy przypominające średniowieczne cechy, swym
partykularyzmem nie są groźne dla funkcjonowania państwa? W najbardziej
skrajnych opiniach uznaje się ten wybujały korporacjonizm zawodowy za jedną z podstawowych bolączek współczesnego państwa polskiego. Coraz częściej daje się słyszeć, że jest potrzeba rozszerzenia nadzoru państwa nad samorządami zawodowymi14. Uznaje się, że największe kłopoty samorządy mają
z sądownictwem dyscyplinarnym i egzaminami zawodowymi. Stąd postulaty
wprowadzenia egzaminów państwowych zamiast korporacyjnych i ograniczenie kompetencji sądów dyscyplinarnych. Z otwartością dziś się przyznaje, że
koncepcje korporacjonizmu z lat 90. okazały się złudne.
Z drugiej strony samorządność i społeczeństwo obywatelskie miały stanowić drogowskazy dla III RP. Kierunek taki wyznacza Konstytucja, biorąc pod
uwagę zasadę pomocniczości, uznano, że wszędzie tam, gdzie państwo może
swe funkcje przekazać z powodzeniem w ręce obywateli, powinno to czynić.
W latach 90. dużym uznaniem cieszyły się tezy, że żadna władza czy administracja państwowa nie będzie w stanie tak dobrze strzec reguł wykonywania
14 Sprawę nadzoru państwa nad samorządami zupełnie inaczej postrzegają same korporacje.
Jakiekolwiek próby – nawet dyskusji na ten temat – są traktowane jako zamach na samorządność
ze strony państwa, i „nacjonalizacja samorządów”. Dobrze obrazuje ten stan rzecz przebieg narady jaka odbyła się w dniu 26 maja 2003 r. w siedzibie Okręgowej Rady Radców Prawnych w Łodzi. Grupa parlamentarzystów spotkała się z reprezentacją korporacji: radców prawnych, notariuszy, komorników, lekarzy, pielęgniarek i położnych, architektów i biegłych rewidentów.
Przedmiotem dyskusji był rządowy projekt ustawy o sprawowaniu przez samorządy zawodowe
pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego i o nadzorze nad działalnością samorządów zawodowych.
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zawodu i etyki zawodowej, jak samo zrzeszone w samorządzie środowisko zawodowe. Dalej, że nikt nie będzie miał tak dobrego rozeznania co do rzetelności i poziomu zawodowego członków korporacji, jak ona sama. A samorząd
będzie w naturalny sposób zainteresowany strzeżeniem dobrych zasad wykonywania zawodu. W praktyce współczesne organizacje samorządu zawodowego niewiele różnią się od związków zawodowych, organizacji pracodawców,
czy zrzeszeń branżowych. A powinny w tym zakresie zachować różnice zasadnicze. Związki zawodowe, organizacje pracodawców, czy zrzeszenia branżowe to są organizacje tworzone dla obrony interesów partykularnych jakiejś
grupy zawodowej, społecznej. I adekwatnie do tego mogą one uzyskać pozycję w systemie podmiotów życia publicznego. Gdy zaś idzie o organizacje samorządu zawodowego, to – co prawda – są to także podmioty prowadzone
przez zrzeszone grupy obywateli, ale zupełnie inny jest ich charakter. Wyraźnie należy podkreślić – organizacje posiadające status samorządu nie mogą
być ostoją interesu partykularnego. Z natury swojej powinny posiadać dużą
wrażliwość na interes publiczny. Wszędzie tam, gdzie dochodzi do jakiejkolwiek kolizji interesu zawodowego grupy posiadającej samorząd z interesem
publicznym, pierwszeństwo powinien mieć interes publiczny, czy inaczej – dobro ogółu. Co do zasady, w samorządzie powinna być równowaga i harmonia
interesu publicznego i partykularnego danej grupy zawodowej. Należy postawić pytanie – czy dla należytego porządkowania życia społecznego określona
grupa zawodowa nie może mieć dwóch typów organizacji, tj. np. związku zawodowego i samorządu zawodowego. Związki zawodowe nastawione byłyby
na obronę praw i interesów danej grupy zawodowej, a samorząd zgodnie ze
swoją istotą mógłby łatwiej utrzymać równowagę między tym, co stanowi interes publiczny a tym co jest interesem korporacyjnym. W Polsce współcześnie
są grupy zawodowe, które posiadają samorząd zawodowy, związki zawodowe
i wcale nie mało dobrowolnych stowarzyszeń, które mogą służyć ich interesem. Takie organizacje posiadają np. lekarze. Co powoduje, że mimo to, samorząd lekarski ma nie mniejsze tendencje do „uzwiązkowienia” niż np. samorząd adwokacki? (W Polsce adwokaci nie zrzeszają się w związkach zawodowych.) Samorząd jest organizacją, którą państwo w drodze ustawy wyposaża w szczególny sposób, np. organizacje samorządu posiadają władztwo publiczne w pewnym zakresie. Mają one też szczególną pozycję w relacjach
z władzą państwową. Nadto, jak żadna inna organizacja społeczna (tworzona
na bazie więzi pracowniczej), samorządy zawodowe mają prawo do reprezentowania wszystkich uprawiających dany zawód. Reprezentowanie ogółu społeczności daje takiej organizacji zawsze pozycję numer jeden wśród wszystkich
zrzeszeń społecznych. Konkludując, pozycja samorządu zawodowego na tle
innych organizacji jest najsilniejsza, i stąd istnieje powszechna tendencja do
wykorzystywania korporacji zawodowych do celów np. związkowych. Należy
podkreślić, że choć to zjawisko jest częste, to jest to nadużywanie zasad życia
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społecznego, i należy do nieprawidłowości. Jest to wykorzystywanie samorządu i zarazem jego deprecjonowanie. W takich sytuacjach konieczna jest aktywność ze strony państwa, które jest depozytariuszem dobra wspólnego wszystkich obywateli i winno tego dobra strzec. A to „uzwiązkowienie” samorządów zawodowych to nic innego nadużywanie dobra publicznego dla interesu
prywatnego artykułowanego w sposób zbiorowy. Takie rozsadzanie państwa
od środka przez interesy korporacyjne jeśli nie jest oznaką słabości państwa,
to na pewno do jego osłabienia prowadzi. W interesie dobra ogółu leży rozwijanie samorządności, która daje podmiotowość obywateli w państwie, czy inaczej – powoduje że obywatele utożsamiają się z państwem. Wymaga to właściwego przygotowania nie tylko od strony prawnych rozwiązań, ale przede wszystkim w płaszczyźnie społecznej. Akty prawne dające podstawę samorządom
są bardzo ważne i stanowią podstawę ich konstrukcji. Ale z drugiej strony są
jedynie pewnego rodzaju formą, która należy wypełnić treścią. Tą treścią dla
samorządu jest społeczeństwo, obywatele, którzy muszą mieć gdzie się uczyć
aktywności społecznej, tej samorządności. Temu przed wojną miało służyć wychowanie państwowe, a w czasach PRL było nim wychowanie społeczne.
Współcześnie w dobie popularności koncepcji społeczeństwa zatomizowanego, sporej pogardy dla wartości z zakresu dobra publicznego, odpowiednik wychowania państwowego czy wychowania społecznego wydaje się być niezwykle
potrzebny.
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