
	 	 	
Lech Mażewski1, Model władzy lokalnej, „Przegląd Polityczny”, 1989, nr 12, s. 45–53. 

Hasła przedmiotowe: myś l polityczna opozycji, samorząd, reforma. 

 

 

 

Społeczeństwo polskie jest społeczeństwem zbiurokratyzowanym, a więc 

zbiorowością ubezwłasnowolnioną. Do niedawna jedyną aktywną w nim siłą była 

administracja. Jakikolwiek objaw niezależnej inicjatywy społecznej jest przez nią bądź  

tępiony, bądź  przekształcany w działalność  administracyjną. Administracja nie toleruje 

więc samorządności i inicjatywy obywatelskiej. Prowadzi to do apatii i obojętności 

członków społeczeństwa na sprawy publiczne. Jedyna forma solidarności, jaką potrafią 

z siebie wykrzesać , to negatywna solidarność  wobec władzy. Ale solidarność  ta 

prowadzi tylko do dalszego zwiększania centralizacji oraz usztywniania się systemu. 

Zmiany występują tu jedynie w okresie kryzysów politycznych i buntu społeczeństwa 

przeciwko władzy. Nie prowadzi to jednak do głębszych zmian w organizacji 

społeczeństwa, a zatem nie usuwa samej przyczyny jego etatyzacji. 

Niekiedy uważa się, że siła państwa zależy od zakresów problemu, które może 

ono rozstrzygać . Współcześnie jednak twierdzi się, że im więcej prerogatyw zdobywa 

państwo, tym bardziej staje się bezsilne. Za formalną strukturą administracji rozwijają 

się powiązania nieformalne, które stają się bardziej znaczące niż  formalna zasada. 

Działania te paraliżują inicjatywę państwa, przeciążając je drobnymi sprawami co 

uniemoż liwia podejmowanie kroków o charakterze strategicznym, które mogłyby 

doprowadzić  do zwiększenia autonomii centrum. Najlepszym zatem sposobem 

wzmocnienia władzy centralnej – tak potrzebnej w czekającym Polskę przechodzeniu 

do demokratycznego kapitalizmu – jest pozbycie się przez tę władzę znacznej części 

prerogatyw na rzecz niezależnych układów instytucjonalnych, uruchomienie 

różnorakich mechanizmów regulacyjnych, ożywianie życia publicznego. W takich 

warunkach bowiem centralny ośrodek władzy /rząd/ może zająć  się sprawami 

strategicznymi bez tracenia kontroli nad zagadnieniami bardziej szczegółowymi. 

Zagadnieniami tymi, a w szczególności modelem władzy lokalnej, zajmę się w 

niniejszym tekście. 

UCZESTNICTWO W ŻYCIU PUBLICZNYM A SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA 

Różni ludzie uczestniczą w różnym stopniu w podejmowaniu różnych decyzji, a 

są też  tacy, którzy praktycznie nie uczestniczą w życiu publicznym. Pytanie, kto 

uczestniczy w podejmowaniu jakich decyzji i w jaki sposób, jest jednym z kluczowych ze 

względu na rozkład wiedzy w społeczeństwie. Podstawową kwestią w problematyce 

uczestnictwa jest instytucja obywatelstwa. Na jej współczesny kształt składają się trzy 
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elementy: cywilny, polityczny i społeczny. Element cywilny obejmuje prawa konieczne 

dla zapewnienia swobody jednostki: wolność  osobistą, wolność  słowa, myś li i 

przekonań, prawo do posiadania własności i zawierania ważnych kontraktów oraz 

prawo do sądowego wymiaru sprawiedliwości. Element polityczny obejmuje prawo 

uczestniczenia w sprawowaniu władzy politycznej, bądź  w charakterze członka ciała 

wyposażonego w prawomocną władzę, bądź  jako wyborcy członków takiego ciała. 

Element społeczny zawiera prawo do minimum standardu materialnego oraz prawo do 

uczestnictwa w dziedzictwie kulturalnym narodu, Z realizacją elementu cywilnego 

wiąże się działalność  instytucji sądowniczych, elementowi politycznemu odpowiadają 

instytucje parlamentarne i lokalne instytucje samorządowe, z elementem społecznym 

wiąże się oświata i różnorakie świadczenia publiczne. 

Koncepcja obywatelstwa zakłada, podobnie jak ekonomiczna koncepcja 

konsumenta, że każdy człowiek zdolny jest do racjonalnego działania. Opieramy się 

więc tu na racjonalistycznej wizji człowieka. Założenie racjonalności jednostki jest 

konieczną przesłanką postulatu równości i uczestnictwa szerokich kręgów 

społeczeństwa w rozstrzyganiu podstawowych problemów i kontroli nad działalnością 

rządu. 

Istnieją jednak pewne warunki konieczne, aby mogło wystąpić  uczestnictwo w 

podejmowaniu decyzji. Można wymienić  dwa takie warunki. Po pierwsze, autentyczne 

uczestnictwo może wystąpić  w warunkach współzależności interesów. Po drugie, 

konieczny jest pewien, dość  znaczny, stopień symetrii w stosunkach społecznych. 

Współzależność  interesów wyklucza sytuację gry o sumie zerowej, tj. uczestnictwo nie 

może wystąpić , gdy jedna ze stron zaangażowanych w konflikt ponosi tylko straty w 

wyniku zwycięstwa drugiej strony i gdy klęska przekreś la lub poważnie ogranicza 

szanse korzyści w przyszłych decyzjach. Natomiast nie wynika stąd postulat zgodności 

interesów. W sytuacji całkowitej zgodności interesów demokratyczne uczestnictwo w 

ogóle nie jest potrzebne. Postulat symetrii i stosunków społecznych implikuje względną 

równość  obywateli. Żaden z obywateli lub żadna z grup obywateli nie może być  tak 

silna, aby zmusić  pozostałych do ponoszenia w sposób trwały strat w ramach danego 

układu stosunków. 

We współczesnej Polsce żaden z tych warunków nie jest całkowicie spełniony. 

Nie ma bowiem takiej współzależności interesów między grupą rządzącą a innymi 

grupami społecznymi, aby wykluczona była gra o sumie zerowej; nie ma też  

dostatecznej symetrii między siłą obozu władzy a społeczeństwem. W takich 

okolicznościach dochodzi do ukształtowania się społeczeństwa biurokratycznego, w 

którym państwo uzyskuje znaczną autonomię w stosunku do społeczeństwa. Sytuacja 

taka wymaga stworzenia potężnej administracji państwowej, która chce przeniknąć  do 

wszystkich sfer życia społecznego. Jedynym skutecznym antidotum na rozrost 

administracji – poza oczywiście, funkcjonowaniem rynku – jest wzrost uczestnictwa w 

życiu publicznym. 



	 	 	
Najbardziej podstawowym poziomem uczestnictwa w życiu publicznym jest 

samorządność  lokalna. Alexis de Tocqueville2 sformułował pogląd, iż  rzeczywistą 

szkołą uobywatelnienia jest samorząd gminny. Bowiem tu rozwijają się umiejętności 

polityczne i poczucie przynależności do szerszej zbiorowości. Im bardziej aktywne 

życie polityczne na szczeblu lokalnym, tym większe szanse na to, że szerokie rzesze 

społeczeństwa będą czuły się współodpowiedzialne za losy kraju. 

Idea samorządu terytorialnego została w Polsce komunistycznej odrzucona, 

gdyż  zakłada niejako przyrodzoną bądź  naturalną sferę uprawnień samorządowych, a 

w konsekwencji traktuje samorząd jako system przeciwstawny państwu. W miejsce 

opróżnione przez samorząd terytorialny sięgnięto po leninowską koncepcję rad. W 

koncepcji tej rady pełnią jednocześnie funkcję organu samorządu i organów władzy 

państwowej, które to funkcje – mimo ich odmienności – nie mogą być  jakoby w 

państwie socjalistycznym sobie  przeciwstawiane. 

Lenin traktował samorządność  rad jako ich immanentną cechę, nierozdzielnie 

związaną z samą istotą pojęcia rad. Rady nie są zatem samorządem w znaczeniu 

strukturalnym, czyli jako odrębne od organizacji państwowej instytucje, ale cecha 

samorządności przysługuje radom właśnie jako organom państwa. Słowem, chodzi tu o 

funkcjonalne, a nie strukturalno-organizacyjne, rozumienie samorządności. Obie sfery 

działania rady – jako organu działania władzy państwowej i samorządu – są zatem 

nieodłączne, co zgodne jest ze stanowiskiem Lenina, iż  samorządność  jest cechą rady. 

W takiej sytuacji staje się zrozumiała podstawa do głoszenia oficjalnego, iż  w ustroju 

socjalistycznym samorząd przestaje być  instytucją przeciwstawną państwu, gdyż  jest z 

państwem socjalistycznym tożsamy. Tak więc instytucja samorządu terytorialnego 

staje się w ogóle zbyteczna, zamiast niego pojawia się „samorząd państwowy”. Ideologia 

osiąga tu swój triumf. 

Charakterystycznym dla lat 1944-50 było istnienie systemu rad narodowych 

przy jednoczesnym utrzymaniu wielu form organizacyjnych administracji terenowej i 

samorządu terytorialnego z okresu międzywojennego. Dualizm ten zlikwidowany 

zostaje ustawą z 20 marca 1950 r. o radach narodowych jako jednolitych organach 

władzy państwowej. Owa ustawa zniosła podział na administrację rządową i 

samorządową oraz przekształciła rady narodowe w organy władzy państwowej, 

nadając prezydiom rad narodowych dotychczasowe uprawnienia terenowych organów 

administracji państwowej. 

Nieśmiałą próbą odwrotu do idei samorządu terytorialnego była reforma 

władzy lokalnej w latach 1972-75, utwierdzona ustawą o systemie rad narodowych i 

samorządu terytorialnego z 20 lipca 1983 r. Nowa ustawa – w przeciwieństwie do 

ustawy o radach narodowych z 1950 r., która odrzuciła dualizm terenowych instytucji 

ustrojowych – wyraźnie rozgranicza rady narodowe i terenowe organy administracji 
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państwowej jako odrębne elementy strukturalne. Zamiast jednak dualizmu 

charakterystycznego dla stanu prawnego sprzed 1950 r. w niepomierny sposób 

centralny aparat wykonawczo-zarzadząjący. Zastąpiono bowiem kolegialny i 

podwójnie podporządkowany /w poziomie radom, w pionie zwierzchnim organom 

administracji państwowej/ aparat wykonawczo-zarządzający rad, jednoosobowymi i 

hierarchicznie podległymi organami administracji. Należy zatem stwierdzić , że 

obowiązująca dotychczas ustawa, mimo wyodrębnienia organu administracji 

państwowej ze struktury rady, a w konsekwencji rozgraniczenia obu tych instytucji 

ustroju lokalnego oraz powrotu do terminu „samorząd terytorialny” nie stanowi 

istotnego kroku ku restytucji korporacji samorządowych. 

Ustawą z 16 czerwca 1988 r. znowelizowano obowiązującą dotychczas ustawę o 

radach narodowych. Trzeba powiedzieć , że powyższa nowelizacja jest krokiem 

naprzód w procesie przywracania instytucji rzeczywistego samorządu lokalnego w 

Polsce. Najważniejszą sprawą są tu postanowienia zawarte w art. 52 pkt. 2 ustawy, w 

myś l których rady narodowe jako „organy samorządu terytorialnego prowadzą 

samodzielną działalność  gospodarczą, dysponują mieniem komunalnym wydzielonym 

na podstawie ustaw oraz stanowią samodzielny podmiot gospodarczy uczestniczący w 

obrocie cywilnoprawnym na zasadach okreś lonych dla osób prawnych”. Oznacza to 

nadanie osobowości cywilnoprawnej radom narodowym, a więc możność  bycia przez 

nie podmiotem różnego rodzaju uprawnień majątkowych. 

Bez wątpienia wzmacnia to rzeczywistą samorządność  lokalną, ale nie jest 

równoznaczne z przywróceniem samorządu terytorialnego. Co prawda, rady narodowe 

mogą być  już  podmiotem praw majątkowych, ale nadal nie ma sfery działań samorządu 

przedmiotowo wyodrębnionych ze sfery działań państwa. Skoro nie ma takiej sfery 

równoznacznej z istnieniem samoistnego władztwa samorządowego, mogącego 

doprowadzić  do nadania organom samorządu podmiotowości publicznoprawnej, to nie 

może być  mowy o restytucji samorządu terytorialnego. 

Walka o samorząd terytorialny w Polsce nie powinna wynikać  tylko z postulatu 

uczestnictwa obywateli w życiu publicznym. Istotne jest również  to, że względnie 

oddzielone od siebie szczeble w strukturze państwa zmniejszają niebezpieczeństwo 

przeciążenia centrali sytuacjami konfliktowymi. Polityczna zdolność  rozwiązywania 

konfliktów jest ograniczona. Gdy wszystkie ważne decyzje polityczne zbiegają się na 

szczeblu państwa, przeciążenie konfliktami jest prawdopodobne. W dobrym systemie 

politycznym potrzebne są liczne szczeble, względnie samodzielne w stosunku do 

szczebli wyższych, aby można było przeciwdziałać  właściwej ludziom tendencji 

/organizacyjno-socjologicznej/ do przesuwania decyzji coraz wyżej /zabezpieczenie 

przed przeciążeniem konfliktami/. 

 

USTRÓJ I FUNKCJONOWANIE GMINY 



	 	 	
Sprawą istotną dla funkcjonowania samorządu jest decentralizacja czynności 

administracyjnych zgodnie z podstawowymi zasadami demokracji. Przyjmując, że 

samorząd stanowi integralne ogniwo funkcjonowania państwa, należałoby władzom 

lokalnym powierzyć  te sprawy, które potrafią one w ramach swych moż liwości 

właściwie załatwić . Ustanowienie organów gminnych i ich współpraca oparta ma być  

na zasadach demokratycznych. Podstawowe rozgraniczenie między autonomiczną 

sferą kompetencji gminnych, a funkcjami powierzonymi im przez państwo, powinno 

wynikać  z konstytucji. W ramach autonomicznej sfery działań gminy nie powinny być  

związane z jakimkolwiek zarządzeniami lub instrukcjami władz centralnych. 

Kompetencje nadzorcze tych władz mogą wynikać  tylko z prawa konstytucyjnego. 

Ustrój gminny. Samorząd terytorialny stopnia podstawowego /gminny/ winien 

być  zorganizowany według takiego samego schematu organizacyjnego, który 

obejmuje: 1/ zgromadzenie przedstawicielskie społeczności lokalnej /rada gminna lub 

rada miejska/; 2/ organ wykonawczo-zarządzający /zarząd gminny lub zarząd miejski/; 

3/ naczelnika gminy lub prezydenta miasta oraz 4/ personel administracyjny. 

Elementem zmiennym jest tu jedynie liczba członków rady gminnej i zarządu gminy, 

która zależy od liczby ludności gminy. 

Rada gminna. Radnych wybiera się w wyborach demokratycznych w systemie 

większości bezwzględnej, a więc w dwóch turach.. Radzie gminnej przewodniczy 

naczelnik gminy, który dysponuje głosem decydującym lub doradczym – zależnie od 

tego, czy jest on członkiem danej rady, czy też  nie. Rada zbiera się po zwołaniu przez 

zarząd gminny, wówczas, gdy wymagają tego sprawy wchodzące w zakres jej 

kompetencji. Rada gminna ma generalną i zasadniczą kompetencję we wszystkich 

sprawach o zasięgu lokalnym. Dysponuje ona prawem wydawania przepisów. Ma /o ile 

ustawa nie zastrzeże tego uprawnienia dla innych organów/, zarządu majątkiem i 

finansami gminy. Poza tym rada jest właściwa do rozpatrywania każdej sprawy, która 

została jej przekazana przez władzę wyższego stopnia, np. w drodze ustawy. 

Zarząd gminny. W skład zarządu wchodzi naczelnik gminy /prezydent miasta/, 

który przewodniczy mu z mocy prawa oraz członkowie, których wybiera ze swego 

grona rada na czas kadencji. Jest to organ kolegialny, tzn. członkowie zarządu nie mają 

w zasadzie żadnych uprawnień indywidualnych. Zarząd zbiera się w terminach 

ustalonych w regulaminie, a ponadto, gdy jest to konieczne, zwołany przez 

przewodniczącego. W zakresie zarządzania sprawami gminy do obowiązków zarządu 

należy przygotowanie spraw oraz wykonanie zarówno uchwał rady, jak własnych. 

Warto jednak zauważyć , że w dziedzinie spraw porządkowych zarząd może działać  

tylko wyjątkowo na mocy wyraźnego przepisu prawa. Poza tym należy do niego 

bieżący zarząd sprawami gminy. W zakresie zarządzania sprawami ogólnymi zarząd 

może na mocy wyraźnego przepisu prawa, wykonywać  ustawy, jak również  spełniać  

pewne zadania specjalne. 



	 	 	
Naczelnik gminy/prezydent miasta/. Naczelnika gminy powołuje i odwołuje rada 

gminna na czas nieokreś lony, wpływ czynnika rządzącego na wybór naczelnika gminy 

polegać  będzie na tym, że kandydaci do tego urzędu przedstawiani są po porozumieniu 

zarządu gminy z wojewodą. Odwołanie następuje na wniosek wspólny wojewody i 

zarządu gminy. Naczelnik, który nie jest członkiem rady, przewodniczy zarządowi i tam 

dysponuje głosem decydującym, jednakże w radzie jego uprawnienia sprowadzają się 

tylko do przewodniczenia i dysponowania głosem doradczym. Jako urzędnik władzy 

gminnej naczelnik jest jej przedstawicielem. Z tego tytułu jest szefem administracji 

gminy i przełożonym jej urzędników. Należy doń prawo podpisu, jednak w zasadzie z 

kontrasygnatą sekretarza. Równocześnie naczelnik jest przedstawicielem władzy 

centralnej i poza uprawnieniami porządkowymi wykonuje ustawy, o ile nie zostało to 

wyraźnie zastrzeżone dla rządu. Ma również  prawo interweniować  w sprawy zarządu 

zdecentralizowanych służb publicznych, organizowanych w ramach gminy. 

Personel gminy. Rozmiary personelu zależą, co jest oczywiste, od wielkości 

gminy. Zasadniczo we wszystkich gminach działa sekretarz gminy. Stanowi on główną 

sprężynę administracji gminy. Odpowiada za należyte działania agend 

administracyjnych gminy. Jest obecny na posiedzeniach rady i zarządu. Redaguje 

protokoły z tych posiedzeń. Gmina ma również  generalnego poborcę podatków. 

Rekrutacja personelu odbywa się na zasadzie konkursu. 

Partie polityczne na szczeblu gminy. W większych jednostkach lokalnych 

spotkamy się zapewne z działalnością ogólnokrajowych partii politycznych. Natomiast 

w małych gminach wybory odbywać  się będą najczęściej pod wpływem osób lub 

interesów o bardziej lokalnym znaczeniu. W celu umoż liwienia dokonywania wyboru 

osób niezależnie od listy partyjnej, na której figurują, ustawa o wyborach gminnych 

powinna zezwolić  wyborcy na głosowanie na kandydatów z różnych list, jeś li tylko 

liczba wybranych kandydatów nie przekroczy liczby mandatów do obsadzenia. System 

taki będzie występował wyłącznie na szczeblu gminy. 

Partie będą odgrywać  też  dużą rolę w wyborach członków zarządu i naczelnika. 

Członkowie zarządu, jak wiadomo, są wybierani spomiędzy członków rad gminnych. 

Jeś li więc partia ma w radzie większość , wszyscy członkowie zarządu będą się z niej 

rekrutować . Jeś li natomiast większość  zostanie uzyskana tylko przez sojusz różnych 

partii, porozumienie między nimi okreś li liczbę członków zarządu przypadającej każdej 

z nich. To, co napisałem, przy uwzględnieniu wpływu czynnika rządzącego, odnosi się 

do wyboru naczelnika. Partia lub partie dysponujące większością będą więc 

odpowiadać  zarządzanie sprawami gminy w czasie kadencji, pod kontrolą 

przedstawicieli mniejszości. Na tym polegają demokratyczne reguły gry. 

Nadzór administracyjny. Środki nadzoru ogólnego – zawieszanie i uchylanie – 

mogą być  zastosowane wobec wszystkich aktów władz gminnych, które naruszają 

prawo. Prawem tym dysponuje wojewoda, który działa jako przedstawiciel władzy 

centralnej. W pewnych, ściś le okreś lonych przypadkach, gdy organy gminy nie działają, 



	 	 	
władza nadzorcza może wstąpić  w wykonywanie ich uprawnień. Moż liwe są wówczas 

dwie formy postępowania: działanie z urzędu lub wysłanie specjalnego komisarza. 

Uczestnictwo obywateli. System demokratycznych wyborów członków rady 

gminnej będzie stanowić  niewątpliwie środek, który umoż liwi obywatelom 

uczestniczenie w życiu gminy. Wybór przedstawicieli jest niezaprzeczalnym aktem 

uczestnictwa. Moż liwość  głosowania na kandydatów z różnych list pozwoli w 

większym stopniu brać  pod uwagę osobiste walory kandydatów, bez wiązania ich z 

przynależnością partyjną. Ponadto udział obywateli zapewni funkcjonowanie 

lokalnego referendum oraz różnorodnych procedur konsultacyjnych. Do rozważenia 

jest wprowadzenie instytucji lokalnej inicjatywy ludowej. 

Uczestnictwo obywateli realizowałoby się również  za pośrednictwem grup 

nacisku. Na szczeblu gminy grupy te na ogół będą dążyć  do konkretnych celów. Np. 

będą walczyć  z przejawami zanieczyszczenia środowiska, bronić  interesów kupców 

danej dzielnicy, występować  przeciwko pewnym robotom publicznym. Dla 

zaznajomienia ze swoim punktem widzenia grupy te będą wykorzystywać  prasę, radio, 

telewizję, korzystać  z prawa petycji, które będzie zagwarantowane konstytucją, 

domagać  się wysłuchania przez władze gminne bądź  bezpośrednio interweniować  u 

przedstawicieli politycznych. 

USTRÓJ WOJEWÓDZTWA 

Przechodzenie od Polski komunistycznej do demokratycznej w sposób 

nieuchronny rozwinie tendencję w kierunku decentralizacji, większego przekazywania 

uprawnień władzom lokalnym oraz rzeczywistego wzrostu autonomii lokalnej. 

Jednakże przekazywaniu uprawnień oraz tendencji w kierunku wzrostu autonomii 

lokalnej towarzyszyć  będzie zjawisko przeciwne: wzrost tendencji centralistycznych, 

odgrywających rolę katalizatora w odniesieniu do niektórych przynajmniej, spośród 

licznych przejawów interesu lokalnego, do których władze centralne będą musiały się 

obecnie ustosunkować . Będzie to następstwem wzrastającej intensywności, jak 

również  rosnącej szczegółowości żądań przedkładanych przez władze lokalne w celu 

uzyskania środków, które w swej większości będą mogły być  zapewnione jedynie przez 

władze centralne albo bezpośrednio, albo powstanie zapotrzebowanie na średnie 

szczeble władzy i zarządzania, dublowaniu, nakładaniu się czynności i marnotrawstwu/ 

fragmentaryczne i często partykularne żądania przedkładane przez władze lokalne, 

których to żądań może być  po prostu za dużo, aby władze centralne mogły je 

zaspokoić .   

Średnim szczeblem administrowania będzie w przyszłej Polsce województwo. 

Województwo ma dwa zgromadzenia: jedno uchwałodawcze /czyli radę wojewódzką/, 

drugie doradcze /czyli wojewódzką izbę gospodarczo-społeczną/. Organem 

wykonawczym jest wojewoda, któremu podlega personel administracyjny 

województwa. 



	 	 	
Rada wojewódzka składa się z trzech rodzajów członków: 1/ deputowanych do 

Izby Posłów wybieranych z tereny danego województwa; 2/ równych im ilością 

członków mianowanych przez prezydenta na wniosek premiera spośród osób 

szczególnie zasłużonych dla danego województwa; 3/ członków wybieranych w 

wyborach demokratycznych przez mieszkańców województwa w ilości dwukrotnie 

większej, niż  dwie pierwsze grupy członków rady wojewódzkiej. Wprowadzenie 

deputowanych do Izby Posłów wybieranych w danym województwie do rady 

wojewódzkiej tłumaczy się dążeniem do zapewnienia spójności między celami 

województwa a państwem. Natomiast uczestnictwo w pracach rady członków 

mianowanych przez prezydenta na wniosek premiera jest wyrazem kompromisu 

między władzą a społeczeństwem. Mandat członków rady wygasa jednocześnie z 

mandatem, na podstawie którego weszli do rady. Łączna liczba członków rady będzie 

kształtować  się różnie, w zależności od liczby ludności danego województwa. 

Rada wojewódzka ma generalną i zasadniczą kompetencję we wszystkich 

sprawach o zasięgu wojewódzkim. Jej pozostałe uprawnienia są mutatis mutandis 

zbliżone do kompetencji rady gminnej. 

Wojewódzka izba gospodarczo-społeczna, która jest lokalnym odpowiednikiem 

Naczelnej Izby Gospodarczej, powoływana jest na czas trwania mandatu rady 

wojewódzkiej. W skład jej wchodzą trzy kategorie członków 1/ 50% miejsc zajmują 

członkowie, którzy są przedstawicielami organizacji pracodawców, związków 

zawodowych, wolnych zawodów, rzemiosł i izb handlowych; 2/ 25% członków 

rekrutuje się spośród przedstawicieli gałęzi gospodarki, które są specyficzne dla 

danego województwa; 3/ ostatnie 25% miejsc jest przydzielonych przedstawicielom 

wojewódzkich przedsięwzięć  w zakresie ekologii, zdrowia, spraw socjalnych i 

rodzinnych, oświaty, nauki, sportu, spraw kulturalnych itp. 

Wojewódzka izba gospodarczo-społeczna ma kompetencje doradcze. 

Uczestniczy w wypracowywaniu wojewódzkiego programu gospodarczego, informuje 

producentów o stanie gospodarki województwa, wydaje opinie na wezwanie wojewody 

w sprawie wniosków zgłaszanych w radzie wojewódzkiej. Izba zbiera się i działa na tych 

samych zasadach, co rada wojewódzka. Obydwa zgromadzenia mogą obradować  

wspólnie w celu przedyskutowania spraw wchodzących w zakres ich kompetencji, 

jednakże każde z nich powinno głosować  osobno. 

Wojewoda jest organem wykonawczym województwa. Wojewodę powołuje i 

odwołuje premier po wysłuchaniu opinii rady wojewódzkiej. Wojewoda, nie mając 

prawa veta, może jedynie nalegać , by sama rada w ciągu miesiąca ponownie zbadała 

decyzję, z którą on się nie zgadza. Kompetencje wojewody okreś lone są mniej więcej w 

ten sam sposób, co kompetencje naczelnika gminy w stosunku do rady gminnej. 

Wojewodzie podlega personel administracyjny województwa. 



	 	 	
Nadzór nad działalnością rady wojewódzkiej pełni specjalna komisja 

parlamentarna, wyłoniona wspólnie przez obie Izby Sejmu. Komisji tej przysługują 

ogólnie przyjęte środki nadzoru. 

Uczestnictwo obywateli w działalności władz wojewódzkich jest zapewnione 

przez demokratyczny wybór 2/3 członków rady wojewódzkiej oraz instytucjonalizację 

interesów lokalnych w postaci izby gospodarczo-społecznej. Ponadto moż liwość  

uczestnictwa będzie dawała instytucje wojewódzkiego referendum oraz częste 

konsultacje społeczne. 

Aby wzmocnić  lokalne systemy władzy i partycypacji zarówno urzędnicy lokalni, 

jak władze centralne, muszą zdać  sobie sprawę z potrzeby przynajmniej jednego 

pośredniego szczebla administracji między nimi, tj. zapotrzebowania na jakąś  formę 

regionalizmu administracyjnego. Władze centralne, które w przeszłości mogły 

pozwolić  sobie na czynienie zadość  przejawom interesu lokalnego przez procedury 

dekoncentracyjne, tj. przez przedstawicieli władz centralnych rezydujących w terenie 

głównie dla celów nadzoru, obecnie będą musiały pogodzić  się z nieco podzieloną 

lojalnością, uwzględniającą zarówno interesy lokalne, jak i interes centralny. Wymóg, 

aby  władze lokalne zwiększyły stopień udziału lokalnych grup interesu w narodowych 

projektach gospodarczych, powoduje z jednej strony większą niezależność  władz 

lokalnych od centralnych oraz konieczność  silnej reprezentacji interesów lokalnych 

wobec władz centralnych, z drugiej zaś  interesów ogólnonarodowych wobec 

społeczności lokalnych. Postulatom tym próbuje sprostać  nowy ustrój województwa. 

FINANSE JEDNOSTEK LOKALNYCH 

Sprawa finansów wywiera istotny wpływ na samodzielność  lokalną. Nie 

możemy oczekiwać , aby władze lokalne były całkowicie niezależne. Z tym wszyscy się 

zgadzamy. Właściwie problem leży w równowadze między kontrolą centralną a 

autonomią lokalną. Sprawa finansów powoduje, że problem równowagi staje się tu 

wyjątkowo trudny. Czy władze centralne mogą udzielać  pomocy finansowej władzom 

lokalnym bez ich kontrolowania – oto podstawowa kwestia. 

Władze lokalne opierają się na dochodach z opodatkowania ludności lub 

dotacjach państwowych. Oba te źródła nie wystarczają do rozwiązania istniejących 

problemów. Jakie jest wyjście z tego impasu? Czy władze lokalne powinny korzystać  w 

większym stopniu z subsydiów przyznawanych przez władzę centralną, czy też  

powinny szerzej uczestniczyć  w źródłach dochodów centralnych? 

Władza centralna, która finansuje jednostki lokalne, próbując zrównoważyć  ich 

budżety, najczęściej sprawuje też  nad nimi kontrolę. W państwach zachodnich, 

próbując rozwiązać  to zadanie, stosuje się pewien schemat finansowy: władze 

centralne przeznaczają na rzecz jednostek lokalnych pewną sumę, co nie pociąga za 

sobą żadnej kontroli. Problem leży w tym, że każda jednostka lokalna otrzymuje tę 

samą sumę, bez względu na zróżnicowanie rzeczywistych potrzeb. Podjęto wysiłki, aby 



	 	 	
ustalić  zasady, według których dotowano by wszystkie jednostki lokalne, ale z 

uwzględnieniem ich sytuacji. Nie można brać  pod uwagę tylko potrzeb mieszkańców w 

zakresie usług społecznych, ale należy także uwzględnić  moż liwości władz lokalnych w 

zakresie podniesienia własnych dochodów. 

W przyszłej Polsce – przy niedoborze funduszy własnych jednostek lokalnych – 

deficyt władz lokalnych powinien być  częściowo tylko pokrywany subwencjami. Na 

czoło natomiast powinna wysunąć  się tendencja do finansowania zadań jednostek 

lokalnych przez różne formy finansowania zwrotnego z funduszy publicznych. Forma 

taka jest na pewno znacznie bardziej mobilizująca niż  subwencjonowanie. Zwalniałoby 

to poza tym centrum od ponoszenia szeregów wydatków publicznych, zmuszając 

jednostki lokalne do racjonalizacji swej gospodarki. Przyszłość  pokaże, czy jednostki 

lokalne wobec stałego wzrostu zadań na nie nakładanych, będą w stanie spłacić  

zaciągnięte pożyczki. Niemniej można stwierdzić , iż  są to formy umoż liwiające 

zarówno administracji centralnej zachowania kontroli nad działalnością terenową, jak i 

jednostkom lokalnym znaczny stopień rzeczywistej autonomii. 

MODEL WŁADZY LOKALNEJ A UCZESTNICTWO W ŻYCIU PUBLICZNYM 

Prezentowany model władzy lokalnej sprowadza się do postulatu przywrócenia 

instytucji samorządu terytorialnego na szczeblu gminy oraz takiego ustroju 

województwa, który będąc wyrazem kompromisu między władzą a społeczeństwem, 

dawałby moż liwość  kojarzenia interesu centralnego z różnorodnymi interesami 

lokalnymi. Właściwy układ struktur terytorialnych reprezentacji i społeczeństwa ma 

zasadnicze znaczenie dla ukształtowania demokratycznego wpływu obywateli na 

działalność  państwową. Ściś le z tym związana jest kwestia dyspozycji środkami 

materialnymi na działalność  publiczną. Pełna centralizacja dyspozycji tymi środkami 

czyni dość  iluzoryczną moż liwość  kształtowania i wyrażania preferencji społecznych 

przynajmniej w zakresie tych usług, które wymagają nakładów materialnych. 

Ale samorządność  lokalna stanowi tylko jeden ze szczebli uczestnictwa w życiu 

politycznym. Drugi stanowi uczestnictwo w stowarzyszeniach o charakterze 

funkcjonalnym, jak związki zawodowe i organizacje broniące okreś lonych interesów i 

wartości publicznych. Trzecim szczeblem uczestnictwa jest udział w życiu publicznym 

kraju. W zasadzie można by przypuszczać , że rozwój uczestnictwa w jednej sferze 

powinien wpływać  pozytywnie na inne typy uczestnictwa. Tocqueville twierdził, że jest 

tak przynajmniej w przypadku uczestnictwa w polityce lokalnej. Można również  

przyjąć , że wysoki poziom uczestnictwa w sprawach ogólnokrajowych /myś lę, że mimo 

wszystko moż liwość  taką daje ustrój zaproponowany w moim referacie Mechanizm 
rządzenia w nowej Konstytucji/ może prowadzić  do większej aktywności w 

organizowaniu się obywateli dla obrony różnorakich interesów wycinkowych. 

Moż liwym sytuacjom konfliktowym między różnymi poziomami uczestnictwa będzie 

zapobiegać  rozbudowa instytucji pośredniczących, umoż liwiających osiągnięcie 



	 	 	
integracji całości bez nadmiernego uszczuplenia autonomii poszczególnych szczebli. 

Gdy instytucje takie istnieją i funkcjonują sprawnie, względnie łatwo mogą dostrzec i 

zrozumieć  związki, jakie zachodzą miedzy rozstrzyganymi przez nie sprawami, a 

interesami innego typu.       

     


