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Rola samorządu terytorialnego  

w kształtowaniu się podmiotowości społecznej

Idea podmiotowości w kwestii ustroju samorządowego zawiera się w pojęciu 
społeczeństwa obywatelskiego. Jest to jednocześnie cel w procesie demokratyza-
cji, który przebiega w sporach i poszukiwaniu podstaw ustrojowych państwa. 
Zagadnienie to należy do dziedziny �lozo�i społecznej i jest aktualną kwestią 
w perspektywie globalizacji oraz rodzących się nowych uprzedzeń i antago-
nizmów pomiędzy społecznościami lokalnymi1. W tym kontekście trzeba od-
powiedzieć na pytanie, czym jest społeczeństwo obywatelskie. Jest to taki typ 
społeczeństwa, w którym obywatele mogą się zrzeszać, powoływać stowarzysze-
nia i innego rodzaju dobrowolne organizacje. Mogą podejmować różnego ro-
dzaju działania w sferze publicznej, bez ingerencji ze strony władz państwowych, 
w celu realizacji różnych celów. Społeczeństwo obywatelskie pozostaje autono-
miczne wobec państwa, lecz niezależność ta nie musi oznaczać kon�iktu czy 
wrogości2. Takie społeczeństwo odnosi się do wzajemnych stosunków obywa-
teli, a nie ich relacji do władzy. W społeczeństwie obywatelskim istotnym po-
jęciem jest „obywatelskość”. Można ją zde�niować jako podstawę porozumie-
nia oraz wspólnych działań mających na celu właściwe zarządzanie sprawami 
dotyczącymi dobra wspólnego i wspólnych korzyści. 

Postawa obywatelska – obywatelskość – to postawa zainteresowania spra-
wami wspólnymi w zbiorowości. Współpraca i wspólne działanie pozwalają 
realizować interes wszystkich obywateli i sprzyjają znalezieniu optymalnych 

1 W. Morawski, Zmiana instytucjonalna, Warszawa 1998, s. 256–263.
2 P.S. Załęski, Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie, Toruń 2012, s. 162–172.
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rozwiązań oraz skutecznemu osiąganiu celów społecznych. Jest to także posta-
wa odpowiedzialności za bezpieczne istnienie, trwanie całej zbiorowości i jej 
członków. Wyraża się ona w gotowości do niesienia pomocy i dobrowolnych 
poświęceń w wymagającej tego sytuacji3. Społeczeństwo obywatelskie zakłada 
pewne trwałe podstawy czyniące z danego społeczeństwa zbiorowość pod istot-
nymi względami jednorodną. Na niej może rozwijać się postawa obywatelska. 
Postawa obywatelska nie obejmuje całości życia jednostki, lecz tylko sprawy 
polityczne, dotyczące zewnętrznych warunków egzystencji. Jednostki w swych 
działaniach mogą reprezentować tęp ostawę zwłaszcza w zbiorowościach lokal-
nych – wspólnotach samorządowych, w których mieszkańcy nie są sobie całkiem 
obcy i mają rozeznanie dotyczące problemów, które trzeba rozwiązać wspólnie. 
Życie zbiorowości lokalnych jest wówczas istotną częścią składową całości życia 
społecznego.

W tym artykule podejmiemy problem podmiotowości samorządu w rela-
cji do społeczności lokalnej, która nie ma racji bytu bez zabezpieczenia podsta-
wowych praw wolnościowych jednostek tworzących tą społeczność. Sama pod-
miotowość samorządowa znajduje swoje wyjaśnienie w pojęciu społeczeństwa 
obywatelskiego. Jest to temat aktualny, gdyż podmiotowość samorządowa jest 
wciąż ograniczana. Samorządy są pod silnym wpływem władzy centralnej, która 
limituje ich decyzje przy pomocy chwiejnego ustawodawstwa, narzuca zadania, 
nie biorąc pod uwagę możliwości ich realizacji. Decentralizacja ustrojowa jest 
jeszcze w rzeczywistości u początku, regiony nadal są zbyt zależne od władzy 
centralnej, która kumuluje środki i możliwości we własnych rękach. W ten spo-
sób obywatelskość pozostaje pustym słowem, co znajduje swój wyraz w podej-
ściu przedmiotowym władzy do społeczeństwa4. To ostatecznie zabija inicjaty-
wę obywatelską, czyniąc ze społeczeństwa pasywną masę, która znajduje swoją 
przestrzeń rozwoju poza granicami własnego kraju. 

Państwo dzieli się z samorządami władzą, ale czyni to w sposób ograni-
czony, ponieważ uzależnia je od siebie przez subwencje i dotacje. Jest to jednak 
działanie, które nie uwalnia samorząd od władzy centralnej, co więcej staje się 
on narzędziem obecności państwa w społeczeństwie. Chociaż państwo kieruje 
się w tym względzie zasadą pomocniczości (subsydiarności), która ma być gwa-
rantem podmiotowości, to w rzeczywistości przy je pomocy uzależnia od siebie 

3 A. Antoszewski, R. Herbut, Leksykon politologii, Wrocław 2000.
4  S. Wójcik, Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku, Lublin 1999, s. 123–131. Proces 

decentralizacji i przyjęte w tej kwestii założenia stworzył problem ograniczonego za-
ufania państwa wobec autonomii samorządowej. Już dzisiaj widać wyraźnie, że poczy-
nione założenia były wyrazem uprzedzeń władzy względem społeczeństwa. 
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samorządy, gdyż stosuje ją na swoich warunkach. Można by mnożyć patologie 
władzy w Polsce, ale nie to jest celem tego artykułu. Dlatego w tym kontekście 
rodzi się pytanie, jak budować społeczeństwo obywatelskie. Aby na nie odpowie-
dzieć, potrzebna jest re�eksja nad podmiotowością społeczną i nad właściwym 
rozumieniem zasady pomocniczości. Ta ostatnia ma korzenie w katolickiej re-
�eksji społecznej. Jest ona powszechnie używana, ale coraz częściej w innym 
znaczeniu niż rozumie się ją w społecznym nauczaniu kościoła.

Podmiotowość społeczna

Samorząd należy rozumieć jako korporację społeczną. Zdaniem  
Cz. Strzeszewskiego ma on trzy istotne cechy: łączy wszystkich mieszkańców 
danego terytorium; celem samorządu jest troska o dobro ogólne ludności za-
mieszkałej na danym terytorium; to stanowi podstawę do sprawowania wła-
dzy. Można więc streścić te cechy do trzech – powszechność, wszechstronność 
i posłuszeństwo5. Jako jednostka samorząd może być w różny sposób konstru-
owany. „Określa się ją bądź jako szczególny związek (korporację) osób sta-
le zamieszkałych na określonym obszarze (ujęcie podmiotowe), bądź jako 
prawnie wyodrębnioną jednostkę podziału terytorialnego, oczywiście wraz 
z zamieszkałą na niej ludnością (ujęcie przedmiotowe)”6. Z punktu widzenia 
katolickiej nauki społecznej obligatoryjnie rozumie się samorząd jako zrzesze-
nie mieszkańców danego obszaru wraz z pochodzącą z wyboru radą, będącą 
organem je reprezentującym.W istocie samorząd terytorialny funkcjonuje na 
różnych poziomach i szczeblach autonomii okręgów przestrzennych: kulturo-
wo-terytorialnych.

Takie ujęcie samorządu terytorialnego każe z kolei zapytać o jego podsta-
wy i racje usprawiedliwiające jego istnienie, w ramach społeczności państwowej. 
W katolickiej nauce społecznej wychodzi się od koncepcji społeczeństwa. 
Społeczeństwo jest tworem opartym na określonych zasadach i w nich ma ra-
cje bytu7. Dla samorządu jest nią zasada pomocniczości (subsydiarności), 
zwaną także zasadą personalizmu. Określa ona i de�niuje samo funkcjonowa-
nie społeczeństwa. Zabezpiecza jednostkę i chroni jej godność. Zasadę tą należy 
uznać za rację usprawiedliwiającą funkcjonowanie samorządu terytorialne-
go. Źródłem dla tej zasady jest personalistyczna koncepcja społeczeństwa. Za-
kłada ona nie tylko fakt, że w całokształt życia społecznego wpisany jest za-

5 Cz. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, Warszawa 1985, s. 528.
6  L. Mażewski, Ku samorządowi terytorialnemu, „Pomerania. Miesięcznik Społeczno- 

-Kulturalny” 9 (1989), s. 24.
7  J. Majka, Filozo#a społeczna, Warszawa 1982, s. 165.
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wsze człowiek – osoba i związane z nią procesy historyczno-kulturowo-po-
lityczne, ale uznaje się także go jako podmiot społeczności. W tym znaczeniu 
społeczeństwo jest dla człowieka. Nie jest to proste potwierdzenie tezy liberal-
nej. Gdyż tak wyrażona podmiotowość wymaga dalszego wyjaśnienia. Według 
zasady personalistycznej człowiek jest jedynym bytem osobowym. Społeczność 
jest rzeczywistością przypadkową, a więc bytem istniejącym przez i dla czło-
wieka8. Koncepcja ta wyraża prawdę o pierwszeństwie i autonomii człowieka 
w życiu społecznym.

Oznacza to w konsekwencji, że najbardziej teoretyczną i najgłębszą 
podstawą samorządu terytorialnego jest człowiek w swej godności. Ta godność 
osoby domaga się oparcia życia społecznego na zasadzie pomocniczości, zwanej 
zasadą personalistyczną. Zasada ta porządkuje cały system społeczny na miarę 
wielkości człowieka. W tej zasadzie odnaleźć można też inne, z nią powiązane, 
jak np. zasada pluralizmu. Dzięki niej jest możliwe tworzenie takich struktur, 
w których osoba będzie poszanowana, a tym samym będzie miała możliwość 
rozwoju. Właściwe rozumienie tej zasady może być pewnym antidotum na kry-
zys gospodarczy. Myślenie upolitycznione o człowieku jest ze szkodą dla nie-
go samego, bo prowadzi do uprzedmiotowienia go, co znajduje swój wyraz 
w rozbudowanych procedurach administracyjnych, abstrakcyjnych reformach 
i w centralnym zarządzaniu społeczeństwie.

Samorząd drogą do upodmiotowienia społeczności

Zasady życia społecznego, oprócz tego, że powinny być stosowane, to same 
w sobie są miarą dla życia społecznego. Dzieje się tak dlatego, ponieważ ich pod-
stawę stanowi personalistyczna antropologia. W tym kontekście, aby można 
było mówić o samorządzie i jego wpływie na kształtowanie się podmiotowości 
w życiu społecznym, trzeba najpierw postawić na właściwą antropologię, gdyż 
ona stanowi kryterium wery�kacji zasady pomocniczości. Zasadniczą kwestią 
jest w tym względzie podmiotowość bytu społecznego9.

Punktem wyjścia dla katolickiej nauki społecznej jest teza, że społeczeństwo 
jest bytem realnym. Nie jest ono bytem substancjalnym, osobowym, ale faktycz-
nym, rzeczywistym i realnym. Społeczeństwo zawiera w sobie różnego rodzaje 
społeczności przez swoje własności. Dlatego przejawia się ono w różnorodno-
ści10. To proste założenie stanowi podstawę do podjęcia zagadnienia podmio-
towości społecznej samorządu. Dzięki bytowej realności społeczność staje się 

1 8 Cz. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, s. 512.
19 J. Majka, Filozo#a społeczna, s. 179.
10 Ibidem, s. 270.
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specy�cznym podmiotem działającym zgodnie ze swoją naturą11. Konkludu-
jąc, podmiotowość bytu społecznego akcentuje i wydobywa ideę jego realności 
w istnieniu, godności i odpowiedzialności w sferze działania oraz ideę autono-
mii w ramach życia społecznego. 

Tak rozumianą podmiotowość można odnieść do społeczności lokalnej 
i terytorialnej. Dzięki swojej bytowej realności jest ona określoną społeczno-
ścią przekształcającą się w podmiot specy�cznego i zgodnego z naturą działa-
nia. Natura ta uwypukla dwie własności samorządu: realność w istnieniu i re-
alność w działaniu. Na tej podstawie idea godności samorządu znajduje się 
w odpowiedzialności w podejmowanych decyzjach i w działaniu, a co z tym 
jest związane to idea suwerenności w wymiarze społecznym, gospodarczym 
i kulturowym12. Tak rozumiana podmiotowość społeczności samorządowej 
znajduje swój wyraz w możliwości swobodnego jej istnienia i działania w ra-
mach społeczności państwowej, a także autentycznego stanowienia o sobie na 
wszystkich płaszczyznach codziennego życia. Dlatego społeczność terytorial-
na ze swojej „natury” domaga się zagwarantowania i stworzenia warunków 
urzeczywistnia swojej podmiotowości. Warunkami tymi są przede wszystkim 
autonomia i wolność. Od strony państwa społeczność ta domaga się stworze-
nia takich struktur politycznych, społecznych i gospodarczych, które gwa-
rantowałyby tę autonomię w realizacji własnej podmiotowości. W istocie jest 
to wyzwanie do kształtowania takich stosunków społecznych, które będą się 
opierać na prawie do samostanowienia. Jest to jedyna droga do przeciwdzia-
łania skutkom globalizacji i uni�kacji. Granicą oddziaływania większych spo-
łeczności na mniejsze jest ich autonomia i wolność w działaniu13. 

Realizacja przez społeczność terytorialną własnej podmiotowości jest 
możliwe tylko i wyłącznie w sferze autonomii, z drugiej zaś strony w płasz-
czyźnie aktywnej działalności. Istotną podstawą istnienia jest jej faktyczna au-
tonomia14. Jest ona możliwością samostanowienia na różnych płaszczyznach. 
Bez niej żadna społeczność nie ma racji bytu. Dlatego społeczność lokalna 
musi mieć zagwarantowaną możliwość zarówno prawną, jak i polityczną ko-
rzystania z wolności w ramach codziennej egzystencji państwowej. W niej re-
alizuje się społeczność w jej twórczej podmiotowości. Dlatego zasadniczym 
pytaniem w tej kwestii jest, na ile samorząd terytorialny umożliwia społeczno-

11 T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej, t. 2, Kraków 1982, s. 280.
12 S. Kowalczyk, Zarys #lozo#i polityki, Lublin 2008, s. 88–89.
13 J. Majka, Filozo#a społeczna, s. 185–187.
14  S. Kamiński, Autonomia, [w:] Encyklopedia katolicka, t. I, pod red. F. Gryglewicza,  

R. Łukaszyka, Z. Sułowskiego, Lublin 1985, s. 1159–1160.
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ści lokalnej realizację jej podmiotowości, a co z nim się wiąże w sposób ścisły, 
na ile gwarantuje on i zabezpiecza rzeczywistą autonomię w ramach struktur 
społeczności państwowych. Problem ten jest mocno akcentowany we współ-
czesnej dyskusji. Istnieją poglądy, w których autorzy uważają samorząd tery-
torialnych jako „przestrzeń” gwarantującą społeczności lokalnej rzeczywistą 
wolność15. Postulują oni wyzwolenie społeczności lokalnej i zagwarantowanie 
jej możliwości korzystania z wolności i autonomii w konkretnych warunkach 
politycznych, społecznych i gospodarczych. 

Oprócz tego samorząd powinien posiadać możliwość takiego korzystania 
z autonomii, aby mogła się ona urzeczywistniać w sposób autentyczny. Aby ten 
postulat wolności samorządu i społeczności lokalnej mógł być spełniony, trze-
ba wrócić do idei samorządowości. Jest to idea ściśle związana z pojęciem au-
tonomii regionów. W centrum jakiejkolwiek społeczności znajduje się region. 
Istnieje nieustanna walka pomiędzy regionem a centrum. U podstaw centrum 
stoi naturalne jej dążenie do ujednolicenia, centralizacji, egalitaryzacji, totalita-
ryzacji, a region dąży do własnej autonomii i demokracji. Podstawowym dąże-
niem samorządu jest autonomizacja społeczności lokalnej. Nie jest to dążenie 
do zachowania odrębności, ale do rzeczywistej autonomii i samorządności okre-
ślonego obszaru. Stąd współczesna re�eksja samorządowa jest antyetatystyczna, 
antytotalitarna16. 

W dobie globalizacji idea autonomii regionów jest poddawana dyskusji, 
gdyż jest coraz bardziej zagrożona tendencjami uni�kacyjnymi i centralistycz-
nymi już nie tylko ze strony władzy państwowej, ale nieco abstrakcyjnej społecz-
ności światowej. Jest to raczej rodzaj idei i presja o charakterze gospodarczym, 
ale mająca coraz mocniejsze oddziaływanie na społeczności lokalne.

Po przypomnieniu zasadniczych podstaw podmiotowości społecznej trze-
ba podjęć kwestię problemu oddziaływania samorządu na wolność społeczności 
lokalnej w formie wyzwolenia i zagwarantowania możliwości korzystania z wol-
ności w ramach struktur państwowych. Samorząd ma przez swoją działalność 
uniezależniać od władzy centralistycznej. Musi się przeciwstawiać uniformizacji 
i totalitaryzacji społeczności lokalnej, choćby z tego powodu, że region to spo-
łeczność, kultura i terytorium. Wyrazy życia w regionie mają swoją specy�kę. 
Każdy proces społeczny zwykle ma inny przebieg niż w innych regionach, inne 
też są potrzeby i cele. W takim znaczeniu paradoksalnie uniezależnienie i wy-
zwolenie społeczne prowadzi do kształtowania więzi społecznej i przeciwdziała 

15 R. Dubos, Pochwała różnorodności, Warszawa 1989, s. 271.
16  D. Tusk, Spętani w działaniu, „Pomerania. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny” 

121(1988), s. 14–16.
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procesowi atomizacji społecznej. Wydawać by się mogło, że niezależność regio-
nów byłaby przyczynkiem do indywidualizacji i separacji społeczności, w rze-
czywistości jest to proces budowania wspólnoty otwartej na potrzeby innych. 
Można uznać, że samorząd jest czynnikiem emancypacji społecznej. Jest to je-
dyny sposób na rzeczywiste wyzwolenie wartości społecznych w podmiocie ży-
cia społecznego, które w nim się znajdują. Na tej drodze można przeciwdziałać 
poczuciu anonimowości i umasowieniu, które niszczy tożsamość poszczegól-
nych regionów, a tym samym głębokie podstawy egzystencji moralnej17. W ta-
kim ujęciu samorząd terytorialny jest wyzwoleniem społeczności lokalnej z róż-
nych współczesnych form zniewolenia jak: uniformizm, totalitaryzm, anonimo-
wość, manipulacja. W krajach,w których samorząd ma słabą pozycję, demokra-
cja jest w głębokim kryzysie. 

Wyzwolenie społeczności lokalnej przez samorząd ujawnia się także w jej 
możliwościach realizacji wolności w codziennej egzystencji. Autonomia regio-
nów, autonomiczne środowisko zabezpiecza i gwarantuje konkretnej społecz-
ności lokalnej całą sferę podstawowych i naturalnych praw. W tym znaczeniu 
samorząd zabezpiecza wolność, że zabezpiecza uprawnienia podmiotowe bytu 
społecznego18. Są to uprawnienia właściwe dla praw człowieka, czyli jego pod-
miotowych uprawnień. Dla społeczności lokalnej układają się one w podwójne 
kategorie. Pierwsza z nich to prawo do wolności. Jest to uprawnienie, które za-
wiera w sobie katalog szczegółowych praw wolności na płaszczyźnie politycz-
nej, społecznej, gospodarczej i kulturowej. Konkretnym wyrazem tego prawa 
jest wolność w podejmowaniu decyzji i zewnętrznego działania. Przez tak rozu-
mianą wolność społeczność lokalna może pojmować siebie podmiotowo i na tej 
drodze urzeczywistniać się jako wspólnota oparta na wzajemnej odpowiedzial-
ności. Prawo do wolności stanowi podstawę autentycznej możliwości urzeczy-
wistniania się jakiejkolwiek społeczności.

Oprócz praw wolnościowych samorząd powinien się troszczyć o zacho-
wywanie i przestrzeganie innych praw społecznych. Do najważniejszych moż-
na zaliczyć: korzystanie z wartości własnego środowiska, tworzenie i pomna-
żanie tych wartości, zarządzenie własnym regionem, korzystanie i tworzenie 
własnej kultury itp. Zabezpieczenie tych uprawnień gwarantuje społeczności 
lokalnej wszystko, co nieodzowne do życia i egzystencji odpowiadającej god-
ności tej społeczności. Zachowanie wolności jako fundamentalnego prawa ży-

17  H. Hinz, Karnowski a regionalizm jako forma emancypacji człowieka, „Pomerania. 
Miesięcznik Społeczno-Kulturalny” 4(1986), s. 1–2.

18  E. Puzdrowski, Wstęp do dyskusji o regionalizmie, „Pomerania. Miesięcznik Społecz-
no-Kulturalny” 11(1988), s. 1.
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cia społecznego stwarza możliwość ich zachowania. Z drugiej strony zacho-
wanie tych innych praw prowadzi do doświadczenia wolność w przestrzeni 
społeczności lokalnej. Dla przykładu bazą dla wolności jest własność, którą 
dysponuje dana społeczność. Bez dysponowania przez nią środkami i dobrami 
materialnymi nie ma ona przestrzeni dla szeregu przejawów wolności w ży-
ciu społecznym, gospodarczym, kulturowym. Istotnym warunkiem także dla 
tak rozumianej wolności jest zabezpieczenie społeczności godnych warunków  
egzystencji. Warunki te są wręcz koniecznością dla wolności. Dlatego samo-
rząd jest gwarantem wolności, o ile zabezpiecza on społeczność lokalną w jej 
podstawowych i naturalnych prawach19. 

Samorząd terytorialny w tym kontekście ma zabezpieczać autonomię i wol-
ność społeczności lokalnej. Inaczej to ujmując – ma on być gwarantem jej twór-
czej podmiotowości. Nie ma dlatego podmiotowości bez takiego kształtowania 
życia społecznego, w którym wolność jest najważniejszym prawem20. 

Innym zagadnieniem w kwestii podmiotowości jest aktywność i działanie. 
Społeczność potrzebuje potwierdzenia i wyrazu. Działanie i aktywność stano-
wi sprawdzian dla wolności i autonomii. W takim rozumieniu wolność i auto-
nomia to są warunki dla aktywności i działania. Sama realizacja podmiotowo-
ści dokonuje się przez całą sferę aktywności i działania w danej społeczności. 
Stąd pytaniem bez odpowiedzi pozostaje: na ile samorząd lokalny realizuje pod-
miotowość społeczności lokalnej i na ile gwarantuje tej wspólnocie rzeczywistą 
przestrzeń do manifestowania siebie w podejmowanej działalności21. 

Problem z odpowiedzią na te pytania związany jest z dynamiką funkcjo-
nowania samorządu terytorialnego. Jest on uwarunkowany regulacjami pań-
stwowymi, które ograniczają samorządzenie się przez niedookreślną i niedo-
szacowaną zdolność samorządu do wykonywania swojego zadania. Stworzenie 
warunków autonomii i wolności zasadza się na prawie własności, która jest 
ograniczona zobowiązaniami wobec państwa i która determinuje jej rolę spo-
łeczną. Nie można jednak zaprzeczyć, że na bazie autonomii i w sferze wol-
ności możliwe jest tworzenie przez wspólnotę lokalną wielorakich struktur, 
w których ujawniać się będzie jej rzeczywista aktywność i działanie w regio-
nie, a także na rzecz własnego regionu. Można zatem powiedzieć, że samorząd 

19  S. Kowalczyk, Człowiek a społeczność. Zarys #lozo#i społecznej, Lublin 2005, s. 232–241.
20  J. Majka, Filozo#a społeczna, s. 161.
21  K. Wojtyła, Osoba i czyn, Lublin 1994, s. 210–214. Społeczność realizuje się w swojej 

aktywności i działalności w sposób analogiczny do spełniania się osoby. Jest analogia, 
która w �lozo�i tomistycznej znajduje swoje uzasadnienie w rozumieniu społeczeń-
stwa jako bytu pochodnego i przypadkowego względem osoby, która jest bytem sub-
stancjalnym.  
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terytorialny, czyli samorządzenie się społeczności lokalnej, to nic innego jak 
manifestowanie przez tę społeczność swojej dynamiki bytowej. Ta dynamika 
wyraża się w wielorakich strukturach działania i aktywności: ekomomiczno- 
-gospodarczych, czyli gospodarowanie i zagospodarowywanie własnego śro-
dowiska; społecznej, czyli budzenie różnych inicjatyw społecznych; kulturo-
wych, czyli tworzenie i ochrona dziedzictwa kulturowego regionu; politycznej, 
czyli aktywność na rzecz autonomii regionu i przeciwdziałanie nadmiernego 
przerostu władzy państwowej22.

Wery�kacja obecnego stanu autonomii i wolności w regionie nie jest za-
daniem tego artykułu. Należałoby dokonać głębszej analizy stanu dynamiki 
zmian w regionie w wymiarze różnych przykładów samorządów w ich otocze-
niu społecznym oraz w odniesieniu do prawa i praktyki podejmowania decy-
zji w ważnych sprawach dla społeczności lokalnej. W tej kwestii mamy więcej 
pytań niż odpowiedzi. Zmiany prawne po roku 1989 otwierają samorządy na 
rzeczywistą odpowiedzialność za powierzony jej region. Odpowiedzialność ta 
jest jednak tak uwarunkowana bieżącym ustawodawstwem, że samorządy są 
do tego stopnia zdeterminowane rozporządzeniami państwowymi, że muszą 
działać bardziej w oparciu o aktualne ustawodawstwo niż według rzeczywi-
stych potrzeb regionu. Inna jest kwestią, że ordynacja wyborcza mocno upo-
lityczniła życie samorządowe. Na sesjach poszczególnych rad uwidaczniają się 
frakcje polityczne i także na tym poziomie toczą one walkę o władzę w wy-
miarze politycznym. Nie można jednak zaprzeczyć, że samorząd terytorialny 
poprzez struktury, które stwarza, zabezpiecza działalności wspólnoty miejsco-
wej, sam w sobie oznacza uczestnictwo, odpowiedzialność i demokratyczny 
sposób rządzenia środowiskiem23. 

Mimo różnych trudności, z którymi przychodzi się borykać samorządom 
w obecnym układzie polityczno-społecznym, pozostaje szkołą upodmiotowie-
nia społeczności lokalnej. Zabezpiecza on i gwarantuje miejscowej społeczno-
ści rzeczywistą jej autonomię i wolność w formie decentralizacji struktur oraz 
w formie zapewnienia wielorakich naturalnych praw wolnościowych i społecz-
nych. Autonomia jest nieodzownym warunkiem realizacji przez społeczność lo-
kalną jej bytowej podmiotowości24. Bez niej nie można oczekiwać od społeczno-
ści lokalnej aktywności i dynamiki miejscowej społeczności. 

22  H. Galus, Podmiotowość, „Pomerania. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny” 12 (1986), 
s. 2.

23  Z. Niewiadomski, J. Szreniawski, Zarys ustroju administracji Rzeczypospolitej Polskiej, 
Lublin 1991, s. 28 i n.

24  K. Wojtyła, Osoba i czyn, s. 198.
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Podmiotowość osoby w perspektywie działań samorządu terytorialnego

Upodmiotowienie społeczności lokalnej poprzez samorząd jest ostatecznie 
stworzeniem osobie ludzkiej „przestrzeni” realizacji jej własnej podmiotowości. 
Osoba najbardziej wyraża się w swoim działaniu. Dlatego można powiedzieć, 
że realizacja podmiotowości dokonuje się poprzez całą sferę aktywności czło-
wieka. Sfera ta jest potwierdzeniem, że jest on bytem dynamicznym i istnieją-
cym samym w sobie25. „Człowiek w całej prawdzie swego istnienia: bycia oso-
bowego i zarazem wspólnotowego, i zarazem społecznego – w obrębie własnej 
rodziny, w obrębie tylu różnych społeczności, środowisk [...], w obrębie całej 
ludzkości – ten człowiek jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół 
w wypełnianiu swego posłannictwa, jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła, 
drogą wyznaczoną przez samego Chrystusa”26. Przytoczony fragment encykliki 
Jana Pawła II wyraźnie ukazuje człowieka jako istotę dynamiczną, która musi 
mieć możliwość manifestowania siebie w działaniu27. Na płaszczyźnie społecz-
nej powinien on oczekiwać, że warunki dla jego aktywności powinien stwarzać 
samorząd przez upodmiotowienie społeczności lokalnej. Nie ulega bowiem wąt-
pliwości, że działalność wspólnoty, którą uznaje za swoją i z którą się faktycznie 
identy�kuje, jest dla człowieka inspirująca i pobudzająca28. Aktywizacja człowie-
ka pod wpływem społeczności nie dokonuje się automatycznie poza sferą świa-
domości. Stąd tak ważne jest poczucie identy�kacji ze społecznością lokalną. 
Z drugiej strony społeczność ta daje człowiekowi poczucie „zakorzenienia”, dla-
tego zawsze będzie dla niego inspirująca. 

Wspólnota może inspirować osobę, pobudzając ją do różnorakiej działalno-
ści. Na tej podstawie rodzi się poczucie odpowiedzialności osoby. Dzieje się to 
na bazie zakorzenienia i identy�kacji z własną wspólnotą. W praktyce ta identy-
�kacja może się przejawiać w wielu formach i płaszczyznach. Upodmiotowiona 
społeczność lokalna stwarza osobie szeroką „przestrzeń realizacji własnego oso-
bowego dynamizmu w konkretnym działaniu. W oparciu o autonomię regionu 
wspólnota lokalna tworzy własne struktury, w których ujawnia się jej rzeczywi-
ste działanie w regionie i na rzecz regionu w sferze ekonomicznej, gospodarczej, 
kulturowej, społecznej i politycznej. Są to warunki, w których jednostka potra� 
się odnaleźć i działać w zależności od posiadanych uzdolnień i zainteresowań29. 

25  H. Skorowski, Etyczno-społeczne aspekty samorządu terytorialnego w świetle katolic-
kiej nauki społecznej, „Życie Katolickie” 1990, nr 5–6, s. 23–24.

26  Jan Paweł II, Redemptor Hominis, (1979) nr 14.
27  R. Dubos, Pochwała różnorodności, s. 270.
28  H. Skorowski, Etyczno-społeczne…, s. 23–24.
29  Ibidem, s. 24.
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Może się ona angażować w różne wymiary życia społecznego zgodnie z możli-
wościami, które rozpoznaje jako „przestrzeń” dla rozwoju swoich zdolności. 

Istotnym aspektem podmiotowości jednostki jest jej zakorzenienie w rodzi-
mej kulturze. Wierność korzeniom oznacza umiejętność budowania ograniczo-
nej więzi między nabytymi wartościami a wyzwaniami współczesnego świata30. 
Dzięki własnej identy�kacji może odnaleźć własne miejsce i  realizować siebie 
w sferze politycznej przez udział w rozstrzyganiu spraw zbiorowości lokalnej dla 
dobra jej członków i całej wspólnoty. Może to czynić przez udział w sprawo-
waniu władzy, w jej kreowaniu i kontroli, określaniu treści jej zadań itp. Nie 
ma wątpliwości, że upodmiotowana w samorządzie społeczność lokalna stwarza 
szerokie warunki i możliwości realizowania przez osoby jej dynamizmu w kon-
kretnym działaniu. Właściwy stosunek państwa do społeczności lokalnych, 
a przez nie do obywatela, powinien bazować na „subsydiarnej solidarności” jed-
nostek i grup społecznych. Żadna reforma strukturalna nie obejdzie się bez jed-
noznacznej odbudowy zachowań prospołecznych wyrażającej się w aktywności 
jednostek i wspólnot31. 

Celem społeczności lokalnej jest pobudzanie twórczej podmiotowości jej 
członków. Musi on inspirować swoim własnym dynamizmem, a z drugiej strony 
gwarantować jednostce wiele płaszczyzn pełnego zaangażowania. W tym kon-
tekście samorząd terytorialny w kwestii godności człowieka jest w jego służbie. 
„Głównym bogactwem człowieka jest [...] sam człowiek. To właśnie jego inteli-
gencja pozwala odkryć możliwości produkcyjne ziemi i różnorakie sposoby za-
spokojenia ludzkich potrzeb. To jego zdyscyplinowana praca i solidarne współ-
działanie z innymi umożliwia tworzenie coraz szerszych i coraz bardziej god-
nych zaufania wspólnot pracy, mających dokonywać przekształceń środowiska 
naturalnego i środowiska społecznego. Proces ten wymaga zaangażowania tak 
ważnych cnót jak: rzetelność, pracowitość, roztropność w podejmowaniu uza-
sadnionego ryzyka, wiarygodność i wierność w relacjach międzyosobowych, 
męstwo we wprowadzaniu w życie decyzji trudnych i bolesnych, lecz koniecz-
nych dla wspólnej pracy przedsiębiorstwa i dla zapobieżenia ewentualnym kata-
strofom”32. Upodmiotowienie jednostki opiera się na zasadzie personalistycznej, 
że człowiek jest zasadą dla wszelkich struktur, zrzeszeń i stowarzyszeń, a przede 
wszystkim dla samorządu. Na tej drodze kształtuje się poczucie bycia obywate-

30  Jan Paweł II, Budujemy Polskę wierną swym korzeniom, Przemówienie pożegnalne na 
lotnisku Balice, Kraków, 10 czerwca 1997 r., 4, ORP 1997, nr 7, s. 71.

31  A. Dylus, Zmienność i ciągłość. Polskie transformacje ustrojowe w horyzoncie etycznym, 
Warszawa 1997, s. 117.

32  Jan Paweł II, Centesimus Annus, (1991) nr 32.
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lem, jest to rodzaj poczucia „bycia u siebie”. Samorząd jest tym rodzajem jed-
nostki społecznej, którego zasadniczym zadaniem jest stwarzanie warunków 
gwarantujących świadomość bycia sobą we własnym środowisku. Bo człowiek 
jest i czuje się naprawdę sobą przede wszystkim „u siebie”, tzn. w tej przestrzeni, 
która jest naprawdę jego, która przemawia do niego całą swoją strukturą. Można 
zatem powiedzieć, że doświadczenie bycia u siebie jest zawsze doświadczeniem 
bycia sobą, a więc tym, który tu żyje, działa, podejmuje decyzje. Chodzi tu o rze-
czywistą integrację osoby ze środowiskiem społeczno-gospodarczym. Z niej jed-
nostka czerpie poczucie obowiązku wobec społeczności, w której żyje. Wtedy 
odpowiedzialność za środowisko nie jest już postulatem, ale imperatywem mo-
ralnym, który kieruje podejmowanymi działaniami jednostki na rzecz wspól-
noty, na rzecz własnego rozwoju. W praktyce to oznacza, że jednostka posiada 
rzeczywiste „zakorzenienie” przez samorząd we własnym środowisku lokalnym, 
w tym przede wszystkim we własnej upodmiotowionej wspólnocie lokalnej. 

Aktywizacja jednostki i uczestnictwo jej poprzez samorząd w życiu społecz-
ności lokalnej i państwowej jest drogą do jej uobywatelnienia. Pojęcie – społe-
czeństwa obywatelskiego znajduje swoje spełnienie w upodmiotowaniu jednost-
ki i w procesie jej wyzwolenia. Obywatelem stajemy się nie przez nadanie peselu, 
ale przez zaangażowanie i aktywność na polu społecznym33. Samorząd teryto-
rialny odgrywa istotną rolę w samostanowieniu się wspólnoty. Jej cechą są wię-
zi, które nie są budowane na ideologii, ale na rzeczywistej aktywności obywateli 
i ich poczuciu odpowiedzialności, partycypacji w życiu społecznym. Uobywatel-
nienie osoby przez samorząd terytorialny prowadzi do uczestnictwa jednostki 
w życiu publicznym34.  

Istotnym zagadnieniem w tej kwestii jest aktywność polityczna jednost-
ki. Samorząd powinien stwarzać możliwości udziału jednostki w rozstrzyganiu 
i decydowaniu o sprawach publicznych, a także udział w faktycznym sprawowa-
niu władzy we własnym regionie. Obywatel powinien znać podejmowane przez 
siebie zadania i wyznaczone sobie cele. Według H. Galusa aktywność polityczna 
„wyraża się nie tylko w a�rmacji czegoś i współdziałaniu z jakąś siłą politycz-
ną w ogóle czy w konkretnej sprawie, ale również niea�rmowaniu programów 
i posunięć, do których ma się zastrzeżenie, do których pozytywnej roli nie ma 
się przekonania”35. W takim rozumieniu samorząd terytorialny jest najbardziej 
odpowiednią jednostką do kształtowania aktywności politycznej. Można uznać, 

33  W. Morawski, Zmiana instytucjonalna,  s. 181–189.
34  R. Tokarczyk, Modelowanie problematyki umowy społecznej, „Przegląd Filozo�czny”, 

nr 1 (1992), s. 101.
35 L. Mażewski, Samorządowość…, s. 3. 
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że budowanie społeczeństwa obywatelskiego ma swoje źródło w samorządzie. 
Obywatelskość jest pożądanym zjawiskiem w współczesnych koncepcjach de-
mokracji36. Jest to jednocześnie wołanie o coraz większą autonomię i wolność 
w przestrzeni społeczności lokalnych.

Zakończenie 

Podejmując temat podmiotowości samorządu terytorialnego, nie można 
było napisać o tym w oderwaniu od otoczenia społeczno-politycznego, w któ-
rym on funkcjonuje. Samorząd ten jest formą upodmiotowienia społeczności 
lokalnej. Jest on gwarantem jej autonomii i wolności w stosunku do centrali-
stycznych struktur społeczności państwowej. Dzięki samorządowi terytorialne-
mu społeczności lokalne mogą rozwijać się i działać w sposób wolny. Może się 
ona cieszyć autonomią, która służy realizacji jej podmiotowości. Co więcej, sa-
morząd zabezpiecza jej autonomię, a tym samym stwarza szeroką płaszczyznę 
dla jej faktycznej aktywności i dynamiki. Działanie w takich uwarunkowaniach 
prowadzi społeczność lokalną do samorealizacji, co służy jej bytowej podmio-
towości. W tym znaczeniu samorząd terytorialny, służąc lokalnej społeczności, 
sam zachowuje swoją tożsamość, która jest podstawą jej podmiotowości. Na tej 
drodze kształtuje się autentyczne uobywatelnienie się jednostki. Tożsmość sa-
morzadu, która służy upodmiotowieniu się społeczności lokalnej, jest sposo-
bem na budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w którym jednostka nie jest 
biernym podmiotem polityki państwowej, ale zaangażowana w życie społeczne. 
W ten sposób realizuje się ona w oparciu o swoją bytową dynamikę i aktywność. 
W oparciu o podmiotowość społeczną jednostki rozwija się poczucie przynależ-
ności i „zakorzenienia” we własnym środowisku. Jeśli rozwój demokracji ma być 
faktyczny, to musi być oparty na uczestnictwie i partycypacji jednostki w płasz-
czyźnie politycznej, gospodarczej i kulturowej. Samorząd terytorialny ma w tej 
kwestii wiele do zrobienia. Jest to ważne dla niego samego, ponieważ to oznacza 
jego tożsamość, która warunkuje ogólnie jakość życia społeczno-publicznego.

36 P. Winczorek, Prawotwórstwo i interesy, „Rzeczpospolita” 1994, 22–23 października.



TOMASZ CZERNIK

232

Streszczenie

Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu się podmiotowości społecznej

Zachowanie podmiotowości społecznej jest zasadniczym celem działalno-
ści samorządu terytorialnego. Podmiotowość ta stanowi o tożsamości samego 
samorządu. Demokracja bez samorządu nie może istnieć. Jest ona jej zabezpie-
czeniem, ponieważ kształtuje postawy obywatelskie i ma wpływ na aktywność 
społeczną, która z kolei stanowi istotną płaszczyznę do wyrażania się odpowie-
dzialności społecznej jednostki. Samorząd jest także barierą dla naturalnej ten-
dencji do alienacji władzy politycznej w kierunku totalitaryzmu.

Summary

The role of local authorities in the formation of social self-identity

Self social maintaining is the central task for activities of local authorities. 
%is subjectivity is the identity of the self. Democracy without self-local autho-
rities can not exist. It is for her protection, because citizenship and shape it has 
an impact on social activities, which is an important platform for the expression 
of social responsibility of the individual. %e local government is also a barrier 
to the natural tendency to alienation of political power in the direction of tota-
litarianism.


