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Tradycja i wspó czesno  – specyÞ ka szwajcarskiej 

samorz dno ci

W każdym państwie układ „rządzący” - „rządzeni” stanowi funkcję w  równym 
stopniu instytucji wprost lub pośrednio jemu służących oraz ich interakcji, jak też struk-
tury normatywnej w najszerszym znaczeniu tego pojęcia. Rzecz w tym, że na określenie 
„system polityczny państwa” składa się w równym stopniu ogół organów państwowych 
- od głowy państwa czy parlamentu poczynając, a na najniższym urzędniku aparatu ad-
ministracyjnego kończąc – oraz ogół organizacji (formalnych i nieformalnych) obywa-
teli, co i ogół zasad (także zwyczajowych) regulujących wszelkie możliwe odniesienia 
między nimi w teorii, jak i praktyce.

Według struktury polityczno-terytorialnej wyróżniamy państwa unitarne i pań-
stwa-federacje, bądź państwa-konfederacje. Państwo federacyjne, to twór wielo-
członowy, w którym poszczególne terytoria posiadają własne władze centralne i pe-
wien stopień suwerenności, lecz wyłącznie wewnętrznej. Z reguły dla całej federacji 
są wspólne: system walutowy, sprawy obronne, polityka międzynarodowa. Stąd ele-
menty składowe układu nie są reprezentowane poza granicami państwa, natomiast 
w jego granicach mają niekiedy nawet dużą samodzielność (na przykład własny sys-
tem prawa). Konfederacja, to unia państw, które dla celów wytyczonych przez siebie, 
przeważnie na użytek stosunku z otoczeniem międzynarodowym, zawierają porozu-
mienie trwałe z powołaniem do życia wspólnego centrum politycznego o ograniczo-
nych kompetencjach. Przy czym wmontowany do nazwy państwa termin „konfede-
racja” - jak na przykład w nazwie republiki szwajcarskiej - niekoniecznie musi odpo-
wiadać tej nazwie w rozumieniu przytoczonym. Rzeczywiste konfederacje są bowiem 
zjawiskiem rzadkim.

Na potwierdzenie tego warto sięgnąć do preambuły konstytucji Konfederacji 
Szwajcarskiej z 18 kwietnia 1999 r., w której znajdują się następujące słowa: „W imię 
Boga Wszechmogącego! Szwajcarski naród i kantony,  w poczuciu odpowiedzialności 
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wobec dzieła Stworzenia, w dążeniu do odnowienia Federacji, przez wzmocnienie wol-
ności i  demokracji, niezawisłości i  pokoju, w  duchu solidarności i  otwartości wobec 
świata, zdecydowani żyć w jedności, we wzajemnej życzliwości i poszanowaniu różno-
rodności, świadomi wspólnych osiągnięć i odpowiedzialności wobec przyszłych poko-
leń, pewni, że wolny jest tylko ten, kto korzysta ze swej wolności i że siłę narodu mierzy 
się dobrem słabych, ustanawiają niniejszą konstytucję”1. 

W Szwajcarii na każdym kroku widać przywiązanie do tradycji. Świadczy o tym 
chociażby hymn państwowy „Schweizer Psalm” („Psalm szwajcarski”) uznany w 1961 r. 
za hymn państwowy. Znalazły się w nim m.in. następujące słowa:

„Kiedy poranne niebo promienieje,
Ty, Panie jesteś na nim w jasności,
Ty, najsławniejszy, najwspanialszy.

Kiedy Alpy promienieją chwałą
Módlcie się Szwajcarzy, módlcie się.

Czujemy i rozumiemy
Boga w naszej Ojczyźnie

Boga, Pana w naszej Ojczyźnie”2.
W słowach tych niewątpliwie znalazło odzwierciedlenie przywiązanie Szwajcarów 

do swej małej ojczyzny, jej kultury, religii i tradycji.
Dla systemu politycznego obowiązującego w Szwajcarii przyjmuje się nazwę syste-

mu konwentu, bądź dyrektorialnego. Można się zgodzić z W. Żebrowskim, że: „system 
polityczny Szwajcarii określa demokratyczna postać zasady jedności władzy państwo-
wej. Zapewnił on temu niewielkiemu krajowi dużą stabilizację. Zupełnie uzasadnione 
wydaje się pytanie: gdzie jeszcze ten system się sprawdził? Otóż, nigdzie. Mimo wi-
docznego przecież dorobku nie stał się trwałym wzorcem dla żadnego państwa. Jedynie 
w Szwajcarii napotkał korzystny grunt (historia, tradycja, kultura) tam się zrealizował 
i odnosić go można w zasadzie tylko do tego kraju”3. 

Obok szczebla federalnego, zasadniczą rolę odgrywają w  nim kantony i  gminy. 
Mimo typowo reprezentacyjnej funkcji pierwszego z nich warto choć zarysować jego 
specy7 kę. Funkcja głowy państwa w Konfederacji Szwajcarskiej jest niczym pałeczka 
sztafetowa,  którą przekazują sobie zmieniający się przewodniczący Rady Związkowej, 
organu wykonawczego parlamentu, składającego się z mianowanych urzędników. Prze-
wodniczący nosi o7 cjalnie tytuł prezydenta, ma zastępcę w  randze wiceprezydenta, 
lecz nie posiada żadnych szczególnych uprawnień (większych niż pozostali członko-
wie Rady Związkowej) poza reprezentacyjnymi4. Nie można o nim powiedzieć, że choć 

1 www.konstytucja.e-studio.biz.pl, Konstytucja Federalna Konfederacji Szwajcarskiej z 18 kwietnia 1999 r., (po-
brano dn. 30.01.2009).

2 www.eda.admin.ch; Tekst hymnu powstał w 1849 r., jego autorem był Leonard Widmem. Jednak o7 cjalnie 
pieśń ta została zatwierdzona jako hymn w 1961 roku. Wcześniej każdy kanton miał swój odrębny hymn.

3 W. Żebrowski, Współczesne systemy polityczne wybranych państw świata, Olsztyn 2002, s. 60.

4 B. Nitschke, Głowa państwa, [w:] A. Pawłowski (red.), Państwo w społeczeństwie. Wstęp do politologii współ-

czesnej, Zielona Góra 1995, s. 85.
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nie rządzi, to „panuje”, gdyż nie posiada także formalnych kompetencji, dopełniających 
ważność czegokolwiek.

Rada Związkowa jest jedynie komitetem realizującym zalecenia obu izb parlamen-
tu. Jest ona zobowiązana do składania izbom sprawozdań ze swojej działalności. Dzięki 
ponawianym wyborom jej członkowie zajmują swoje stanowiska przez długie lata. Jeże-
li między rządem a parlamentem dochodzi do rozbieżności stanowisk, są one usuwane 
nie przez naciski wywierane na rząd, lecz drogą porozumienie.

Warto również zwrócić uwagę na władzę wykonawczą na szczeblu kantonów, któ-
rą sprawują tam miejscowe rządy. Liczba członków rządu nie jest jednakowa w  po-
szczególnych kantonach (waha się od 5 do 11). Rządy kantonalne nie mają większego 
znaczenia, gdyż podstawowym szczeblem społeczno-politycznego organizowania się 
Szwajcarów jest gmina5. 

Na szczeblu federalnym niewątpliwie najważniejszą rolę odgrywa parlament, składa-
jący się z dwóch izb: Rady Narodowej i Rady Kantonów. Izba niższa (tj. Rada Narodowa) 
składa się z 200 deputowanych, wybieranych na podstawie proporcjonalnego prawa wy-
borczego. Należy jednak zaznaczyć, że każdy kanton i półkanton tworzą jeden okręg wy-
borczy. Izba wyższa tj. Rada Kantonów, składa się z 46 przedstawicieli kantonów. Każdy 
kanton deleguje dwóch przedstawicieli (półkanton - po jednym). Tryb wyboru przedsta-
wicieli do Rady Kantonów oraz kadencję jej członków (od 1 do 4 lat) określają przepisy 
kantonalne. W parlamencie szwajcarskim obie izby mają takie same kompetencje. Na-
leżą do nich między innymi: uchwalanie ustaw dotyczących organizacji i wyboru władz 
związkowych; wybór Rady Związkowej, Sądu Związkowego, kanclerza a także generała 
dowodzącego armią związkową; raty7 kacja sojuszy i umów międzynarodowych lub z in-
nymi państwami; wypowiadanie wojen i zawieranie pokoju; uchwalanie amnestii i sto-
sowanie prawa łaski; rozporządzanie armią związkową; zatwierdzanie budżetu państwa; 
zwierzchni nadzór nad związkową administracją i wymiarem sprawiedliwości; zmiana 
konstytucji związkowej. Do przyjęcia ustawy potrzebna jest uchwała obu izb podjęta ab-
solutną większością głosów, w obecności co najmniej połowy deputowanych6.

Przy wyraźnym faworyzowaniu organów przedstawicielskich, system szwajcar-
ski znalazł sposób i na to, żeby również one nie mogły „rządzić za dużo”. Stąd niektóre 
uprawnienia przysługujące gdzie indziej wyłącznie ciałom przedstawicielskim, w Szwaj-
carii przekazano społeczeństwu (referendum, weto ludowe). Instytucje demokracji bez-
pośredniej mają wielowiekową tradycję. Jak obrazowo zauważa J. Steiner: „Idea bezpo-
średniego udziału obywateli w rzeczywistym podejmowaniu decyzji jest głęboko zakorze-
niona w historii Szwajcarii. W czasach średniowiecza wysokogórskie pastwiska były tam 
wspólną własnością i  wobec tego decyzje ich dotyczące, były podejmowane zbiorowo. 
Wszyscy właściciele bydła zbierali się na otwartej przestrzeni i decydowali, na przykład, 
w który dzień sprowadzić stada w dolinę, by uniknąć zaskoczenia przez śnieg”7.

5 B. Nitschke, Władza wykonawcza - rząd i administracja, [w:] A. Pawłowski (red.), op. cit., s. 107.

6 K. Wojtaszczyk, Współczesne systemy polityczne, Warszawa 1992, s. 98.

7 J. Steiner, Demokracje europejskie, Rzeszów 1993, s. 139.
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 Demokracja bezpośrednia miała zasadniczy wpływ na funkcjonowanie systemu 
politycznego w Szwajcarii. Referendum i inicjatywa ludowa uzupełniają prawo do wy-
bierania i głosowania oraz stanowią dopełnienie demokracji bezpośredniej8. Referen-
dum jako sprawdzian woli narodu po raz pierwszy zostało zastosowane w Szwajcarii 
przy przyjęciu Konstytucji Federalnej z 1848 r., a więc w sytuacji, gdy nie było jeszcze 
takiego obowiązku prawnego. Bywają dwa typy referendów. W pierwszym obywatele 
decydują ostatecznie, a  ich decyzje przez nikogo nie muszą być zatwierdzane. Drugi 
rodzaj polega na tym, że obywatele wypowiadają w głosowaniu swoją opinię w jakiejś 
sprawie. Referendum odbywać się może w skali ogólnokrajowej lub na szczeblu lokal-
nym. Tematem referendum mogą być najrozmaitsze sprawy, na przykład: prawo wybor-
cze dla kobiet, tajemnica kont bankowych, otwarcie granic dla imigrantów9. Jak zauwa-
żył Claude Barbery: „Kalejdoskop języków i kultur jest ciągłym przedmiotem dyskusji, 
a nawet wątpliwości, równolegle z permanentną nauką demokracji bezpośredniej. Ta 
ostatnia może wydawać się pewnym hamulcem w działaniu, lecz w rzeczywistości jest 
wspaniałym atutem spójności Konfederacji - gdy obywatele wyrażają już raz zgodę na 
jakąś decyzję, nic nie staje na przeszkodzie, aby wprowadzić ją w życie”10. 

Zadaniem referendum jest także zwrócenie uwagi na nietypowe rozwiązania wie-
lu zagadnień, których istota jest często lekceważona przez rządzących bądź ogół społe-
czeństwa. Ciekawym przykładem posłużył się w swoim opracowaniu J. Steiner pisząc: 
„Po nałożeniu embarga na arabską ropę w 1973 r. grupa studentów przedstawiła cieka-
wy pomysł wstrzymania się - w jedną niedzielę miesiąca - od samochodowego ruchu 
drogowego. To nie tylko oszczędziłoby energię, ale również przyniosłoby wiele spoko-
ju. Autostrady raz w  miesiącu byłyby do dyspozycji spacerowiczów i  rowerzystów. 
Studenci zebrali dość podpisów, by poddać swój wniosek - jako poprawkę do kon-
stytucji - pod głosowanie w referendum. Mimo że zaplanowano pewne wyjątki, cho-
ciażby dla pogotowia ratunkowego, wszystkie większe partie i  tzw. grupy interesów 
specjalnych uznały, że pomysł - choć powstały w dobrej wierze - był niepraktyczny. 
Studenci otrzymali szerokie poparcie, ale ich projekt nie przeszedł, gdyż zabrakło kil-
ku procent głosów”11.

Jednak na szczeblu kantonalnym i gminnym referenda posuwają się niekiedy da-
lej. Niektóre kantony przeprowadzają referendum obligatoryjne nad większością ustaw 
i ważnych aktów prawnych, jak również nad pewnymi decyzjami 7 nansowymi12. Dlate-
go głosowania są w Szwajcarii bardzo częste, odbywają się od czterech do sześciu razy 
rocznie (patrz tab. nr 1). Oczywiście podejmuje się starania, aby łączyć terminy i w ten 
sam weekend umożliwić obywatelom głosowanie w sprawach gminy, kantonu i  fede-

8 P. Deszczyński, K. Gołata, Demokratyczne systemy polityczne, Poznań 2000., s. 108.

9 B. Nitschke, Parlament, [w:] A. Pawłowski (red.), op. cit., s. 97.

10 M. Pałuba, D. Komorowski, U. Stadler (red.), Ta Szwajcaria to nie Szwajcaria. Studia nad kulturową tożsamo-

ścią narodu, Wrocław 2004, s. 7.

11 J. Steiner, op. cit., s. 241.

12 W. Linder, Demokracja szwajcarska, Rzeszów 1996, s. 137.
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racji13. Ta forma demokracji jest szerzej stosowana w kantonach i  gminach niemiec-
kojęzycznych. We francusko- i włoskojęzycznych częściach Szwajcarii możliwości po-
wszechnego referendum są bardziej ograniczone, zwłaszcza na szczeblu lokalnym14.

Tab. nr 1. Wybrane przykłady problemów poddawanych pod referendum

Problem poddany pod referendum Rok

Zmniejszenie liczby cudzoziemców 1970, 1974, 1977, 1988

Ustanowienie służby zastępczej dla osób uchylających się od służby 
wojskowej ze względów religijnych

1977, 1984

Dokonywanie aborcji na żądanie w okresie do 12 tygodni 1977

Wprowadzenie dwunastu niedziel bez ruchu samochodowego 1973

Wstrzymanie programu budowy elektrowni jądrowych 1979, 1984, 1990

Rozdział Kościoła od państwa 1980

Ustanowienie jednakowych praw dla mężczyzn i kobiet 1981

Wprowadzenie kontroli cen 1982

Wprowadzenie czterech tygodni płatnego urlopu 1985

Zatrzymanie budowy bazy wojskowej w Rothenthurm celem ochro-
ny wrzosowisk

1987

Wprowadzenie czterdziestogodzinnego tygodnia pracy 1989

Ograniczenie szybkości jazdy na autostradach do 130 km/godz. 1989

Rozwiązanie armii 1989

M. Marczewska-Rytko, Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, Lublin 2001, s. 174.

Obok instytucji referendum istnieje w systemie szwajcarskim instytucja inicjaty-
wy ludowej, która występuje na trzech poziomach życia politycznego. Na poziomie fe-
deracji wprowadzono ją dopiero w  1891 r., przy czym odnosi się jedynie do spraw 
związanych z konstytucją15. Polega ona na tym, że grupa 100 tys. obywateli może wy-
stąpić z  żądaniem wprowadzenia poprawek konstytucyjnych lub też zaproponować 
nowe rozwiązanie prawne oraz uchylić funkcjonujące. Jeżeli taka inicjatywa się po-
jawi, to jest ona poddawana pod dyskusję na forum Rady Federalnej oraz Zgroma-
dzenia Federalnego, które odnosi się formalnie do proponowanych rozwiązań. Na-
stępnie wszystkie inicjatywy (łącznie z kontrpropozycjami) są poddawane pod osąd 
społeczeństwa i poszczególnych kantonów. Inicjatywa zyskuje akceptację wtedy, gdy 
opowie się za nią większość społeczeństwa i większość kantonów (patrz tab. nr 2). 
Wyróżniamy inicjatywę odnoszącą się do poprawek konstytucyjnych oraz inicjatywę 
mającą na celu przyjęcie nowej konstytucji. Pierwszy rodzaj inicjatywy datuje się od 
roku 1891, drugi zaś od 184816.

13 A. Baur, Szwajcarski fenomen, Warszawa 1979., s. 52.

14 W. Linder, op. cit., s. 137.

15 A. Baur, op. cit., s. 52.

16 M. Marczewska-Rytko, Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, Lublin 2001, s. 170.
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Tab. nr 2. Referenda i inicjatywy ludowe na szczeblu federalnym w latach 1948-1990

Referenda obligatoryjne Liczba

Projekty poddane głosowaniu
Projekty zaakceptowane przez kantony i społeczeństwo
Projekty odrzucone

148
104
44

Inicjatywy ludowe Liczba

Przedłożone propozycje
Propozycje wycofane lub zaniechane
Propozycje oczekiwane w roku 1990
Inicjatywy doprowadzone do głosowania
Inicjatywy zaakceptowane
Inicjatywy odrzucone
Kontrpropozycje doprowadzone do głosowania
Kontrpropozycje zaakceptowane

183
64
15

104
104
27
18
9

Referendum fakultatywne Liczba

Projekty ustaw podlegających referendum 1506

Projekty poddane referendum 103

Projekty parlamentarne zaakceptowane w referendum 45

Projekty zakwestionowane w referendum 58

M. Marczewska-Rytko, Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, Lublin 2001, s. 175.

Szwajcaria jest wyjątkowa. Można wątpić, czy jej doświadczenia są możliwe do po-
wtórzenia gdziekolwiek indziej ze względu na niepowtarzalną wręcz historię i struktu-
rę geopolityczną tego kraju. Na szczególną uwagę i podkreślenie zasługuje rozwój sa-
morządu terytorialnego na szczeblu gminy. Na terytorium Konfederacji Szwajcarskiej 
funkcjonuje 3 tys. gmin i 26 kantonów17. Wszystkie one posiadają wyraźnie określony 
zakres działania, przy czym w razie wątpliwości domniemania przemawia za kompe-
tencją gmin, a dopiero potem kantonów. Szwajcarskie rozwiązanie uznaje się za wyraz 
preferencji dla szerokiej autonomii kantonalnej, co zapobiega wszelkiemu niekontrolo-
wanemu rozrostowi władzy federalnej.

Każdy Szwajcar ma potrójne obywatelstwo, jest obywatelem gminy, kantonu i do-
piero Szwajcarii. Szwajcarzy różnią się przede wszystkim pod względem języka. Języka-
mi narodowymi są niemiecki, francuski, włoski i retoromański. „To co jest fenomenem 
wszystkich tych grup językowych i  kulturowych to umiejętność porozumiewania się 
i omijania konQ iktów. Szwajcarzy wytworzyli całą kulturę znajdowania porozumienia. 
Częścią tej kultury jest Teritorialprinzip, czyli niepisana, ale istotna zasada terytorial-
ności, która nakazuje zaakceptowanie w  życiu społecznym języka urzędowego uzna-
nego za język danego terytorium” - wskazują B. Ociepka i M. Ratajczak, pisząc dalej: 

17 J. Jeżewski (red.), Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w państwach Europy Za-

chodniej, Wrocław 1999, s. 15. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w Szwajcarii dominują gminy małe. 45 proc. 
z nich liczy mniej niż 500 mieszkańców, 34 proc. waha się w przedziale od 500 do 2 tys., 18 proc. znajduje się 
w przedziale od 2 tys. do 10 tys., a zaledwie 3 proc. przekracza liczbę 10 tys. mieszkańców.
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„To co warte podkreślenia, to szacunek z jakim Szwajcarzy traktują język. Jest on bo-
wiem ważnym składnikiem tożsamości tak zbiorowej, jak indywidualnej. Stosunek do 
języka jest przejawem  szacunku dla siebie samego. Ma to także związek z poszanowa-
niem przez Szwajcarów cudzej odrębności i tożsamości. W szacunku do języka przeja-
wia się bowiem stosunek do przeszłości i przekonanie o wartości ukształtowanej różno-
rodności”18. Specy7 kę sytuacji w tym wypadku najlepiej obrazuje poniższa tabela (patrz 
tab. nr 3).

Tab. nr 3. Języki stosowane w Szwajcarii

Języki 1960 1970 1980 1990

Niemiecki 69,3% 64,9% 65,1% 63,7%

Francuski 18,9% 18,1% 18,3% 19,2%

Włoski 9,5% 11,9% 9,8% 7,6%

Retroromański 0,9% 0,8% 0,8% 0,6%

Inne 1,4% 4,3% 6,0% 8,9%

U. Dürmüller, Mehrsprachigkeit im Wandel. Von der viersprachigen zur vielsprachigen Schweiz,  
Zürich 1996, s. 87.

Zestawienie widoczne w tabeli wyraźnie wskazuje, że Szwajcarzy niemieckojęzycz-
ni zdominowali przedstawicieli pozostałych grup językowych, ale za to ludność francu-
skojęzyczna ma prawo do posiadania swojej reprezentacji wśród najwyższych o7 cerów 
w armii. Warto zauważyć, że z kolei na szczeblu federalnym dyskusje parlamentarne są 
symultanicznie tłumaczone na trzy języki o7 cjalne (niemiecki, francuski i włoski). To 
samo dotyczy wielu rządowych sprawozdań. Tym samym oczywistym się wydaje, że dla 
Szwajcarów wielojęzyczność jest rzeczą niezbędną, dlatego już w szkole nauka odbywa 
się przynajmniej w dwóch językach.

Należy się zgodzić z B. Ociepką i M. Ratajczak, że „wielojęzyczność Szwajcarów 
można uznać za kolejny aspekt historycznej integracji mniejszości kulturowych w spo-
łeczeństwie szwajcarskim. Federalizm pozwala mniejszościom językowym żyć w zgo-
dzie z własną kulturą. Mają one także głos w podejmowaniu decyzji politycznych na 
szczeblu rządu centralnego. I tak na przykład członkowie Rady Związkowej są najpierw 
wybierani w blokach językowych a nie partyjnych. Najważniejszy jest fakt, że mniejszo-
ści językowe posiadają statutowe uprawnienia. Językową autonomię gwarantuje zasada 
terytorialności, według której kantony są zobowiązane do zagwarantowania tradycyjne-
go języka swych regionów. W ten sposób żadna gmina nie może być zmuszana do po-
sługiwania się o7 cjalnym językiem innym niż własny”19. Gwarancje językowe znala-
zły potwierdzenie w art. 70. Konstytucji Konfederacji Szwajcarskiej, który stwierdza:

18 B. Ociepka, M. Ratajczak, Media i komunikowanie polityczne. Niemcy, Austria, Szwajcaria, Wrocław 2000, 
s. 28-29.

19 Ibiedm, s. 23.
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„1. Językami urzędowymi Federacji są niemiecki, francuski i  włoski. W  kontaktach 
z osobami posługującymi się językiem retoromańskim, także retoromański jest ję-
zykiem urzędowym Federacji.

2. Kantony określają swoje języki urzędowe. Aby zapewnić zgodne współżycie mię-
dzy wspólnotami językowymi, zwracają one uwagę na tradycyjną językowo struk-
turę regionu oraz uwzględniają autochtoniczne mniejszości językowe.

3. Federacja i kantony popierają porozumienie i wymianę między wspólnotami języ-
kowymi.

4. Federacja wspiera wielojęzyczne kantony w spełnianiu ich szczególnych zadań.
5. Federacja wspomaga działania kantonów Gryzonii i Tessin dla zachowania i popie-

rania retoromańskiego i włoskiego języka”20.

Struktura państwa opiera się więc na trzech szczeblach, ze szczególnym naciskiem 
na gminę. Geneza współczesnych gmin szwajcarskich tkwi głęboko w szwajcarskiej hi-
storii. Podstawą ich powstania były prywatno-prawne związki właścicieli gospodarstw 
rolnych. Tworzenie takich związków miało na celu wspólne rozwiązywanie problemów 
wynikających z posiadania gospodarstwa rolnego. Z czasem jednak, obok spraw zwią-
zanych z prowadzeniem gospodarstw, rozpatrywały one sprawy całej lokalnej społecz-
ności, przekształcając się w związki o charakterze publiczno-prawnym. Związki te dały 
początek pierwszym gminom dzisiejszej Szwajcarii21.

Gmina szwajcarska stanowi fundament państwa, ponieważ istniała jeszcze przed 
jego powstaniem i zachowała swoje prawa do dzisiaj. Pierwszymi członkami Konfe-
deracji Szwajcarskiej były gminy, zarówno miejskie, jak i  wiejskie. Dopiero potem, 
w wyniku zakupu lub podboju terytoriów, z gmin powstawały kantony22. Pomimo, że 
gminy są o wiele starsze niż kantony, jednak prawnie zostały utworzone przez kanto-
ny, co przede wszystkim oznacza, iż to nie federacja określa i reguluje istotę gmin23. 
Zawsze jednak gminy cieszyły się lokalną autonomią. Samorządność gmin wiejskich 
i miejskich została zagwarantowana konstytucyjnie. W art. 50. Konstytucji Konfede-
racji Szwajcarskiej zostało wyraźnie zapisane, że: „1. Gwarantuje się autonomię gmin 
stosowanie do prawa kantonalnego; 2. Federacja w swej działalności zwraca uwagę na 
możliwe jej następstwa dla gmin; 3. Bierze ona pod uwagę szczególną sytuację miast 
i aglomeracji oraz regionów górskich”24. Gmina, która uważa, że jej prawa są naru-
szane przez rząd kantonalny, może odwołać się do Sądu Federalnego25. Gmina może 

20 www.konstytucja.e-studio.biz.pl, Konstytucja Federalna Konfederacji Szwajcarskiej z 18 kwietnia 1999 r., art. 
70 (pobrano dn. 30.01.2009).

21 Z. Niewiadomski, Gmina w Szwajcarii: studium ustrojowo-prawne, Warszawa 1993, s. 15.

22 A. Baur, op. cit., s. 38.

23 R. Scha\  auser, W  Szwajcarii, [w:] J. Jeżewski (red.), Gmina w  wybranych państwach Europy Zachodniej, 
Wrocław 1995, s. 269.

24 www.konstytucja.e-studio.biz.pl, Konstytucja Federalna Konfederacji Szwajcarskiej z 18 kwietnia 1999 r., art. 
50, ust. 1 (pobrano dn. 30.01.2009).

25 Ibidem, art. 189, ust. 1.
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się w związku z tym bronić przed działaniem nadrzędnego organu, jeżeli ten wkracza 
w zakres jej autonomii.

W dużych szwajcarskich gminach istnieje parlament, co oznacza przejście od pro-
cesu decyzyjnego w ramach czystej demokracji bezpośredniej do części systemu przed-
stawicielskiej demokracji. Parlament w istotnym stopniu przejmuje uprawnienia, któ-
re przysługiwały wcześniej ogółowi obywateli. W niemieckojęzycznej części Szwajcarii 
parlamenty gminne występują tylko w gminie liczącej co najmniej 10 tys. mieszkańców. 
W  kantonie genewskim i  Neuchatel powołanie parlamentu jest obowiązkowe. Spod 
tego obowiązku zwolnione są tylko najmniejsze gminy (z mniej niż 800 mieszkańcami) 
w kantonie Aud. Wielkość parlamentów jest bardzo różna. Są małe parlamenty liczące 
20 deputowanych i gremia ze 100 osobami. W miastach najczęściej spotyka się parla-
menty liczące od 40 do 70 członków. Generalnie liczebność parlamentu zależy od woli 
Zgromadzenia Gminy (w jego skład wchodzą wszyscy uprawnieni do głosowania oby-
watele). Kadencja parlamentu waha się od 2 do 4 lat. Zgromadzenie ma moc uchwało-
dawczą lub jest zwoływane w  celu powołania organu przedstawicielskiego, mającego 
moc uchwałodawczą. Do kompetencji Zgromadzenia należy m.in.: uchwalanie budżetu 
gminy, jak również zatwierdzanie jego wykonania, uchwalanie podatków, wybór władz 
gminnych i nadzór nad ich działalnością, przyjmowanie sprawozdań z działalności or-
ganów gminnych. Zgromadzenie jako organ uchwałodawczy występuje w nielicznych, 
małych gminach26.

Mówiąc gmina ma się zazwyczaj na myśli gminę - wspólnotę mieszkańców. Naj-
wyższą władzą ustawodawczą w tak rozumianej gminie jest zgromadzenie zwykłe, czyli 
zgromadzenie wszystkich mieszkańców, którzy ukończyli 20 lat i cieszą się pełnią praw. 
Zgromadzenie to zatwierdza budżet gminy i rozliczenia 7 nansowe, decyduje o podjęciu 
budowy bądź reperacji obiektów gminnych, aprobuje zakup i sprzedaż gminnych nie-
ruchomości, wyraża zgodę na zaciągnięcie przez gminę pożyczki, mianuje na trzy lata 
kontrolerów wydatków i wpływów gminy27. Organem wykonawczym gminy jest rada 
gminna28, którą wybiera zgromadzenie gminne. Wypełnianie zadań rady stanowi dla 
jej członków zwykle dodatkowe zajęcie. Zgromadzenie gminne wybiera także, z reguły 
na pełen etat, pisarza gminnego (sekretarza) i innych ważnych urzędników gminy, np. 
skarbnika29.

Władzą wykonawczą gminy jest rada gminna, na czele której stoi syndyk. Rada 
składa się z  reguły z  pięciu do dziesięciu członków, którym podlegają poszczególne 
„wydziały”. Jaki jest zakres kompetencji gminy, widać z wyliczenia owych wydziałów: 
syndykatura i  administracja ogólna, 7 nanse, wodociągi, budynki i  budownictwo ko-
munalne, drogi, szkoły, opieka i służba socjalna, policja lokalna, wywóz śmieci, oczysz-
czalnie ścieków, majątek komunalny, lasy, plan zagospodarowania. W wielu gminach 

26 R. Scha\  auser, op. cit., s. 282.

27 Cz. Porębski, Jak się rządzą Szwajcarzy, Kraków 1993, s. 132.

28 Rada gminy odpowiada pojęciu zarządu gminy w Polsce.

29 O. Sigg, Instytucje polityczne Szwajcarii, Warszawa 1990, s. 18.
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Szwajcar rozstrzyga sam nie tylko o społecznej infrastrukturze swojej gminy, ale jako 
członek gminy szkolnej, decyduje o wyborze nauczyciela, jako członek para7 i o wybo-
rze proboszcza, ma wreszcie wpływ na wybór sędziego30. Jeśli gmina jest zbyt duża, by 
mogło odbywać się w niej zgromadzenie gminne, powołuje się parlament gminny wy-
bierany spośród mieszkańców gminy. Kandydatów do parlamentu oraz rady gminnej 
wysuwają najczęściej partie polityczne31. 

W obecnym ustroju Szwajcarii wyróżnia się kilka rodzajów gmin: 1. gminę ogólną 
(allgemeine Gemeinde), nazywaną także gminą polityczną - ten typ gmin jest dominu-
jący; 2. gminy specjalne (besondere Gemeinden), do których zalicza się: gminę kościel-
ną (Kirchegemeinde), gminę szkolną (Schulgemeinde), gminę ubogich (Armgemeinde) 
i gminę obywatelską (Bürgergemeinde).

O ile pojęcie gminy specjalnej można wyjaśnić, jako terytorialne korporacje osób 
zajmujących się niektórymi tylko, wyspecjalizowanymi zadaniami, o  tyle gmina oby-
watelska jest korporacją osób posiadających obywatelstwo w tradycyjnym słowa tego 
znaczeniu. Ich rola sprowadza się do przyznania obywatelstwa gminnego w rozumieniu 
tradycyjnym i zarządu wydzielonym majątkiem. Te gminy stanowią wyjątek od reguły, 
jaką jest gmina polityczna. Utrzymywanie się różnych ustrojowo gmin uznaje się za zja-
wisko niekorzystne. Jednakże w wyniku dokonujących się przemian cała administracja 
lokalna, z wyjątkiem coraz mniej licznych spraw zastrzeżonych do kompetencji gmin 
specjalnych, spoczywa w gestii gminy ogólnej32.

Do najważniejszych konstytucyjnych uprawnień gminy należą:
- posiadanie przez gminę niezależności względem kantonu - gmina jest nie tylko 

zdecentralizowaną jednostką państwa, lecz stanowi korporację terytorialną, reali-
zującą potrzeby swoich mieszkańców;

- swobodę wyboru własnej struktury i ustroju;
- prawo do nakładania dodatkowych podatków na potrzeby własne;
- sprawy, które nie są ustawowo zastrzeżone w kompetencjach kantonu lub federacji, 

pozostają w gestii gminy;
- prawo do przyznawania obywatelstwa gminy, które jest warunkiem otrzymania 

obywatelstwa kantonu i obywatelstwa Konfederacji Szwajcarskiej33.

Zadania gmin w Szwajcarii dotyczą zasadniczo wszystkich dziedzin działalności, 
wynikających z klasycznego podziału władz. Najważniejsze są prawodawstwo i admini-
stracja. Do funkcji prawodawczych gminy często zobowiązuje prawo kantonalne, które 
przewiduje wydanie przez nie ordynacji gminnych, gdzie w szczególności regulowana 
jest organizacja gminy. Jeżeli gminy realizują zadania dobrowolne, to zgodnie z zasadą 
praworządności w administracji muszą stworzyć najpierw do tego podstawy prawne. 

30 Cz. Porębski, op. cit., s. 73.

31 O. Sigg, op. cit., s. 18.

32 Z. Niewiadomski (red.), Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, Bydgoszcz 2001, s. 18-19.

33 K. Kociubinski, System polityczny Austrii, Niemiec i Szwajcarii, Wrocław 2003, s. 83.
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Tak więc komunalne regulaminy określają ruch i użytkowanie pływalni, placówek spor-
towych, bibliotek itp.34.

Największy stosunkowo fragment działalności szwajcarskiej gminy stanowi admi-
nistrowanie. O ile dawniej zadania gmin ograniczały się do określonych i raczej poje-
dynczych dziedzin, dzisiaj możemy zaobserwować splataną różnorodność zadań admi-
nistracyjnych. Ponadto przez ostatnie 30 lat bardzo wzrosła ilość wykonywanych przez 
gminy zadań państwowych.

Współczesna gmina szwajcarska, która realizuje zadania państwa, nie budzi dzisiaj 
żadnych zastrzeżeń. Zerwano zdecydowanie z poglądem, że gmina powstała po to, aby 
realizować wyłącznie własne, a przeciwstawne państwu zadania. Powszechnie akcep-
tuje się już pogląd, że gmina podejmuje zadania w takim zakresie, w jakim otrzymuje 
je od państwa35. Tak więc gmina w Szwajcarii realizuje zadania z zakresu:
- organizacji wewnętrznej, dokonując wyboru władz oraz obsady personalnej apara-

tu wykonawczego;
- zarządu majątkiem, zawierając umowy i podejmując zobowiązania z zakresu tego 

zarządu;
- 7 nansów publicznych, ustalając i egzekwując podatki gminne;
- spraw związanych z obywatelstwem gminnym;
- podstawowego i średniego szkolnictwa publicznego, utrzymując i budując placów-

ki szkolne oraz wybierając władze szkolne i nauczycieli;
- ochrony zdrowia i opieki społecznej, zapewniając powszechnie dostępną, niespe-

cjalistyczną opiekę lekarską, a potrzebującym środki do egzystencji;
- szeroko rozumianej policji gminnej, zapewniając m.in. utrzymanie spokoju i po-

rządku publicznego, ustalając reguły korzystania z  dóbr publicznych oraz egze-
kwując przestrzeganie norm w zakresie osiedleń i pobytów;

- planowania lokalnego, opracowując plany zabudowy terenu oraz wydając decyzje 
lokalizacyjne;

- robót publicznych;
- urządzeń technicznych i  służb przemysłowych, poprzez ich budowę, rozbudowę 

i utrzymanie;
- lokalnej komunikacji publicznej, poprzez jej organizowanie i utrzymanie;
- urządzeń kulturalnych i sportowych, poprzez ich budowę i utrzymanie36.

Zestaw tych zadań potwierdza, że współczesna gmina szwajcarska podejmuje i re-
alizuje szeroką i zróżnicowaną paletę zadań. Jej zakres stale się powiększa. Jeszcze przed 
kilku laty gminy koncentrowały swoją działalność zaledwie na wykonywaniu zadań po-
licji oraz na zarządzie majątkiem gminnym. Obecnie gminy otrzymują szereg nowych, 
dotąd niespotykanych zadań. 

34 R. Scha\  auser, op. cit., s. 274.

35 Z. Niewiadomski, Samorząd terytorialny w Szwajcarii, „Samorząd Terytorialny“, nr 9, 1994 r., s. 52.

36 Z. Niewiadomski (red.), Samorząd terytorialny..., s. 244.
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Gmina szwajcarska podejmuje obecnie wszystkie zadania, które bezpośrednio 
kształtują sytuację obywatela, przy czym następuje wyraźne przesunięcie akcentu z za-
dań o charakterze politycznym na zadania polegające na rozbudowie i utrzymaniu in-
frastruktury technicznej i społecznej. Tak ukształtowany kierunek zadań jest korzyst-
ny zarówno dla państwa, jak i lokalnego społeczeństwa. Państwo, przekazawszy szereg 
drobnych spraw lokalnych społecznościom, skoncentrować się może na najważniej-
szych zadaniach. Dla społeczeństwa jest to o  tyle istotne, że może ono samodzielnie 
rozstrzygać o sprawach, które go wprost dotyczą37.

Gminom przysługuje autonomia, ponieważ nie stanowią one tylko zdecentralizo-
wanych jednostek administracyjnych państwa, lecz rozporządzają własną wolą poli-
tyczną jako korporacje samorządowe. Sens i funkcja tej autonomii zostały tak w skrócie 
opisane: „gminy winny świadczyć nie tylko usługi możliwie wysokiej jakości. Ich rola 
jest bardziej zasadnicza; mają one udział w  urzeczywistnianiu demokracji i  państwa 
prawnego, i w ogóle wolności obywateli. Zgodnie z tym musi być wpierw zagwaranto-
wana samodzielność dla każdej pojedynczej gminy. Autonomia otwiera szanse większej 
demokracji na małym obszarze, miarkuje wpływ większości kantonalnej, forsując tym 
sposobem praworządność, ale ułatwia także rzeczowe, zróżnicowane wypełnianie za-
dań i postrzeganie szczególnych interesów miejscowych. Gminy wypełniają dalej funk-
cję dla kantonu i federacji, która polega na ich przyczynianiu się do demokracji, umoż-
liwianiu wzajemnych kontroli i realizacji zadań związanych z interesami miejscowymi; 
odciążają one kanton i federację”38.

W Szwajcarii w ramach autonomii organizacyjnej kantony umożliwiają gminom 
wspólne wypełnianie różnych zadań. Tymczasem ważne jest, iż łączenie dwu czy więk-
szej ilości gmin jest przejawem zainteresowania się jakimś zadaniem, którego realizacja  
wymagałaby większych sił i szerszej reprezentacji. Powodem tego rodzaju współpracy 
między gminami jest niewielka siła wielu gmin. Dlatego, to czego nie da się zrobić 
w jednej wsi, robi się we wsi sąsiedniej. Typowe pole współpracy daje aglomeracja, 
w której pojedyncza gmina stanowi w pewnym sensie ograniczoną część jakiejś więk-
szej całości o  charakterze socjalnym, gospodarczym i  społecznym. Do współpracy 
zmusza też wzrastająca specjalizacja w wykonywaniu zadań. Wreszcie ważne jest i to, 
że gminy muszą nieraz wypełniać zadania strukturalne, przekraczające lokalne ramy 
gminy, których kanton sam nie chce realizować39.

Szwajcarzy są dumni ze swojego modelu ustrojowego, bazującego na tradycji. Jed-
nak szwajcarski samorząd na szczeblu gminy wymaga strukturalnych i  instytucjonal-
nych reform. Zarówno małe, jak i duże gminy są zasadniczo w równym stopniu zo-
bowiązane do realizacji coraz bardziej kompleksowych norm prawnych, stanowionych 
przez kantony i federację. Wielość zadań wzrasta we wszystkich gminach. Wiele ma-
łych gmin nie jest w stanie zrealizować wszystkich zadań siłami własnej kadry. Z dru-

37 Z. Niewiadomski, op. cit., s. 53.

38 R. Scha\  auser, op. cit., s. 275.

39 R. Scha\  auser, Gmina w Szwajcarii, Wrocław 1998, s. 43.
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giej strony sławi się małe gminy, nieskomplikowane, bliskie obywatelowi. Małe oznacza 
ograniczoność, nieskomplikowanie - obawę przed brakiem profesjonalizmu, a bliskość 
z obywatelem oznacza dowolną politykę decyzyjną, która przedkłada interesy jednostki 
nad interesy ogólne. 

Streszczenie

Szwajcaria jest państwem o typowo federacyjnym charakterze. Podstawą funk-

cjonowania tego państwa jest system konwentu, gdzie władza ustawodawcza od-

grywa rolę najważniejszą. Terytorium Konfederacji Szwajcarskiej jest podzielone 

na 3 tys. gmin i 26 kantonów. Każdy Szwajcar ma potrójne obywatelstwo. Najpierw 

jest obywatelem gminy, następnie kantonu i dopiero Szwajcarii. Specy7 kę Szwajca-

rii uzupełnia różnorodność językowa mieszkańców. Językami narodowymi są: nie-

miecki, francuski, włoski i  retoromański. Na tle innych demokracji europejskich 

Szwajcarię wyróżnia także bardzo duża rola demokracji bezpośredniej. Referenda są 

w Szwajcarii bardzo częste, odbywają się  od czterech do sześciu razy rocznie. Mają 

one zarówno wymiar ogólnokrajowy, jak i lokalny - gminny.

Struktura państwa opiera się na trzech szczeblach ze szczególnym naciskiem 

na gminę. Gmina szwajcarska stanowi fundament państwa. Samorządność gmin zo-

stała zagwarantowana konstytucyjnie. W obecnym ustroju Szwajcarii wyróżnia się 

kilka rodzajów gmin: gminę ogólną - nazywaną także gminą polityczną oraz gminy 

specjalne (należą do nich: gminy kościelne, gminy szkolne, gminy ubogich, gminy 

obywatelskie). Zasadnicza rola przypada gminie politycznej. Najwyższą władzą usta-

wodawczą w takiej gminie jest zgromadzenie zwykłe, czyli zgromadzenie wszystkich 

mieszkańców. Organem wykonawczym gminy jest rada gminna, którą wybiera zgro-

madzenie. Na czele rady stoi syndyk.

W wielu gminach Szwajcar rozstrzyga sam nie tylko o społecznej infrastruktu-

rze swojej gminy, ale jako członek gminy szkolnej, decyduje o wyborze nauczyciela, 

jako członek para7 i o wyborze proboszcza. Ma wreszcie wpływ na wybór sędziego. 

Jeżeli gmina jest zbyt duża, by mogło odbywać się w niej zgromadzenie gminne, po-

wołuje się parlament gminny wybierany spośród mieszkańców gminy.

Szwajcaria jest wyjątkowa. Można wątpić, czy jej doświadczenia są możliwe 

do powtórzenia gdziekolwiek indziej ze względu na niepowtarzalną wręcz historię 

i strukturę geopolityczną kraju.
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Summary

Tradition and modernity. Specify of Swiss self-government

Switzerland is a typical federal state. Its territory is divided into 3.000 muni- 

cipalities and 26 cantons. Every Swiss has triple citizenship, 7 rst of all, of his 

municipality, then canton and 7 nally Switzerland. Lingustic diversity is also a very 

important element od Switzerland`s speci7 city. National languages are German, 

French, Italian and Romansh. In comparison with other European democracies 

Switzerland stands out as a country where direct democracy plays a very large 

role.  ̂ e state structure is based on theree levels, with particular emphasis on the 

community. Swiss municipality is the foundations of the state.  ̂ e municipal self-

government was constitutinally guaranteed.


