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MAREK FAŁDOWSKI 1

GENEZA I ISTOTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
JAKO DETERMINANTA BEZPIECZEŃSTWA 

SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO NA PRZYKŁADZIE 
WYBRANYCH PAŃSTW UE

Wprowadzenie

Samorząd terytorialny w Europie jest wewnętrznym elementem ustrojowym 
poszczególnych państw i podmiotem prawnomiędzynarodowym. Podmioto-
wość wspólnot terytorialnych jest wzmacniana przez współpracę na forum 
europejskim oraz regulacje przyjęte w konwencjach międzynarodowych 2. 
Na uwagę zasługuje kilka unormowań, m.in. konwencja madrycka 3, tj. Eu-
ropejska konwencja ramowa o współpracy transgranicznej między wspól-
notami i władzami terytorialnymi oraz Europejska Karta Regionów Gra-
nicznych i Transgranicznych 4. Jednak dla dalszych rozważań zasadnicze 
znaczenie ma Europejska Karta Samorządu Lokalnego 5 przyjęta przez Radę 
Europy w 1985 r. Jej celem jest współdziałanie w rozwiązywaniu spraw 

1  Insp. dr Marek Fałdowski — komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji 
w Szczytnie.

   Adres do korespondencji: <rektor@wspol.edu.pl>.
2  A. Balcerowska, Regiony w europejskiej przestrzeni prawnej, „Samorząd Te-

rytorialny” 1999, nr 7–8, s. 47.
3  Europejska konwencja ramowa o współpracy transgranicznej między 

wspólnotami i władzami terytorialnymi, sporządzona 21 maja 1980 r. w Madry-
cie (DzU z 1993 r., nr 61, poz. 287).

4  Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych (do 1995 r. — 
Europejska Karta Regionów Przygranicznych) jest dokumentem uchwalonym 
przez Radę Europy 19 listopada 1981 r. Karta została przyjęta przez Polskę 
w 1995 r. Dokument ten nie jest uznawany za normę prawa międzynarodowe-
go, jednak determinuje kluczowe zagadnienia polityki gospodarczej dotyczące 
europejskiej współpracy transgranicznej i przygranicznej. Szerzej na ten temat: 
M. Kołodziejski, K. Szmigiel, Międzynarodowa współpraca transgraniczna i mię-
dzyregionalna w kontekście polityki regionalnej państwa w latach 2007–2013, 
Warszawa 2004, s. 9.

5  Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona 15 października 
1985 r. w Strasburgu (DzU z 1994 r., nr 124, poz. 607).
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lokalnych, z zachowaniem odmienności państw oraz zasad demokracji. 
Postanowienia Karty mają charakter ogólny. Uwzględniają dziedzictwo kul-
turowe państw, specyfi kę samorządu i odrębność zarządu lokalnego. Karta, 
będąc jednym z fi larów prawnych Rady Europy, podkreśla rolę współpracy 
władz szczebla regionalnego i lokalnego, organizacji i instytucji reprezen-
tujących obszary graniczne. 

Samorząd terytorialny jako forma zdecentralizowanej władzy publicznej 
funkcjonuje we wszystkich państwach Unii Europejskiej 6. Jego istnienie 
jest jednym z wyróżników demokratycznego charakteru tych państw, bę-
dących instytucjonalną formą organizowania się społeczeństw obywatel-
skich 7. Samorząd terytorialny ma swój zasadniczy udział w uspołecznia-
niu władzy publicznej i upodmiotawianiu społeczeństw. Bez samorządu 
terytorialnego demokratyczne państwo prawa byłoby zagrożone, a społe-
czeństwo obywatelskie miałoby trudności z rozwojem 8. Przesłanką zapew-
niającą decentralizację jest pewna niezależność samorządu od struktur 
politycznych państwa. Oznacza to, że jednostka samorządu terytorialnego 
musi posiadać określone cechy charakteryzujące ją w strukturze państwo-
wości, czyniące ją niezależną. Te cechy to:

 — Odrębność i względna niezależność polityczna. Oznacza ona, że każda 
wspólnota terytorialna zajmująca określone terytorium zarządza 
swoimi sprawami, w określonym przez prawo zakresie, przez swoich 
przedstawicieli, których wyłania w odrębnych dla każdej wspólnoty 
wyborach.
 — Odrębność i osobowość prawna. Każda jednostka jest odrębnym bytem 
prawnym i jako taka dysponuje swoimi prawami. Podlega ochronie 
i może domagać się swoich praw również na drodze sądowej; może więc 
wchodzić w spór także z państwem, na terenie którego się znajduje. 
Posiada swój majątek, którym może dysponować, być jego nabywcą 
i sprzedawcą. Jest też jego zarządcą.
 — Odrębność fi nansowa. Dysponująca osobowością prawną i własnym 
majątkiem (mieniem komunalnym) jednostka ma swój udział w dani-
nach publicznych. Może pobierać opłaty, a także ustanawiać własne 
podatki. Przede wszystkim może dysponować swoimi środkami i pro-
wadzić gospodarkę fi nansową.

6  H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, War-
szawa 2004, s. 205.

7  S. Wronkowska, Charakter prawny klauzuli demokratycznego państwa 
prawnego (art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) [w:] S. Wronkowska (red.), 
Zasada demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP, s. 103–104. Zob. 
też: J. Mikołajewicz, M. Smolak, Zasada demokratycznego państwa prawnego w 
aksjologii Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [w:] S. Wronkowska (red.), Zasada 
demokratycznego państwa prawnego…, wyd. cyt.; A. Szewc, Rola i znaczenie sa-
morządu terytorialnego w demokratycznym państwie prawnym, „Zeszyty Prawni-
cze WSEiA” 2009, nr 2, s. 159.

8  Szerzej na ten temat: E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, War-
szawa 2008.
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 — Odrębność ekonomiczna. Wyraża się tym, że to władze konkretnej 
gminy, powiatu, departamentu, okręgu, prowincji, województwa, re-
gionu czy landu decydują o tym, w jakim kierunku każda z tych jed-
nostek będzie się rozwijać oraz w jakiej kolejności będą realizowane 
inwestycje.
 — Odrębność administracyjna. Wyraża się w samodzielności każdej 
z jednostek w wykonywaniu przez nią funkcji administracyjnych jako 
fragmentu administracji publicznej rozumianej w sposób podmiotowy.
 — Odrębność organizacyjna. Jej treść określa przekonanie, że sposób 
zorganizowania się każdej jednostki samorządu terytorialnego jest jej 
wyłączną, niezależną kompetencją. Kształt oraz struktura organiza-
cyjna wszystkich podlegających władztwu konkretnej jednostki sfer 
życia publicznego należą do jej uprawnień 9.
Podsumowując, samorząd terytorialny wyposażony jest w osobowość 

prawną o charakterze publicznym i prywatnym, wypełnia zadania admi-
nistracji publicznej na zasadach określonej prawnie niezależności i pod-
lega przy tym nadzorowi państwowemu 10. Europejska Karta Samorządu 
Terytorialnego defi niuje samorząd terytorialny jako: „…prawo i rzeczywi-
stą zdolność wspólnot lokalnych do regulowania i zarządzania, w ramach 
prawa, na ich własną odpowiedzialność i na rzecz ich ludności, istotną 
częścią spraw publicznych”  11.

Samorząd terytorialny w Polsce

Upadek systemu komunistycznego po przełomie w 1989 r., spowodował 
zmianę ustroju politycznego Polski, wprowadzając system demokratyczny. 
Transformacja ustrojowa dała asumpt do przywrócenia struktur samorzą-
dowych we współczesnym ujęciu 12. Za podstawy polskiego ustroju poli-
tycznego uznano zasady państwa prawa, zwierzchnictwa narodu, podziału 
władzy, pluralizmu politycznego oraz prawa wyborczego. 

Konstytucja RP zagwarantowała wspomnianą decentralizację władzy 
publicznej i zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny państwa. Pod-
stawową jednostkę samorządu terytorialnego w Polsce stanowi gmina. 

 9  H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna…, wyd. cyt., s. 244.
 10  Szerzej na ten temat: B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2012, 

s. 22.
11  Europejska Karta Samorządu Terytorialnego…, wyd. cyt., art. 3 ust. 1. 

Szerzej na ten temat: K. Bandarzewski, Prawo samorządu terytorialnego w Pol-
sce, Warszawa 2006, s. 22–24.

12  Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU nr 16, poz. 95); 
ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU nr 91, poz. 578); 
ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (DzU nr 91, poz. 576); 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU nr 78, poz. 483). 
Konstytucja została uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe, przyjęta przez 
naród w referendum konstytucyjnym 25 maja 1997 r., podpisana przez prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej 16 lipca 1997 r.
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Kolejnymi jednostkami samorządowymi są powiat i województwo. Gmina 
i powiat stanowi względnie autonomiczny układ społeczno-gospodarczy, 
stopień ten określa wiele czynników, przede wszystkim: potencjał społecz-
no-gospodarczy, charakter gospodarki, stopień rozwoju powiązań zewnętrz-
nych, a także miejsce w układzie terytorialnym kraju i regionu, co może 
pozytywnie wpływać na realizację zadań o ponadlokalnym charakterze 13. 
Każdy stopień samorządowy ma przypisane organy, kolejno samorządu 
gminnego, powiatowego i województwa. Istotą samorządu terytorialne-
go w Polsce jest wyodrębnienie zakresów spraw będących w kompetencji 
poszczególnych jednostek samorządowych. Samorząd terytorialny jest sa-
modzielny, a także niezależny od administracji rządowej. Został powołany 
do realizacji zadań administracji publicznej. W tym zakresie wykonuje za-
dania własne oraz zlecone. Jest wyodrębnioną grupą społeczną. Posiada 
określoną strukturę organizacyjną, pozostając pod kontrolą społeczną. Re-
prezentowanie mieszkańców oraz sprawowanie władztwa zostało powierzo-
ne organom samorządowym, tj. wójtowi w gminach wiejskich, burmistrzowi 
w gminach miejskich, staroście w powiecie, prezydentowi w miastach powy-
żej 100 tys. mieszkańców oraz marszałkowi w województwie 14. 

Jednostki samorządowe występujące na trzech poziomach podziału te-
rytorialnego kształtują się następująco: 

 — 2478 gmin (w tym 302 gminy miejskie, 628 gmin miejsko-wiejskich 
i 1548 gmin wiejskich), 
 — 380 powiatów (w tym 314 ziemskich i 66 grodzkich),
 — 16 województw 15.
Podstawową jednostką samorządową, jak wzmiankowano, jest gmina 

posiadająca osobowość prawną, wykonująca zadania publiczne w imie-
niu własnym i na własną odpowiedzialność. Działalność organów gminy 
jest jawna. Organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gmi-
ny lub rada miasta. Natomiast organami wykonawczymi mogą być wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta. Kadencja organów gminy trwa 4 lata. 
W skład rady wchodzą radni, których liczebność wynosi od 15 do 45 — 
jest to uzależnione od liczby mieszkańców. Do kompetencji organu sta-
nowiącego, a także organu kontrolnego należy m.in. powoływanie komisji 
do wykonywania określonych zadań na rzecz gminy. Jednoosobowy organ 
wykonawczy kieruje bieżącymi sprawami gminy. Wydaje decyzje admini-
stracyjne i reprezentuje gminę na zewnątrz. Wójt, burmistrz lub prezy-
dent, o których mowa, mogą powołać od jednego do czterech zastępców, 
w zależności od liczby mieszkańców danej gminy 16.

Kolejny szczebel samorządu terytorialnego w Polsce to powiat. Skła-
da się z graniczących ze sobą gmin. Posiada, podobnie jak gmina, oso-
bowość prawną. Organem stanowiącym i kontrolnym jest rada powiatu, 

13  A. Potoczek, Polityka terytorialna jako polityka publiczna, Toruń 2017, 
s. 77.

14  Szerzej na ten temat: B. Dolnicki, Samorząd terytorialny…, wyd. cyt., 
s. 17–30.

15  <administracja.mswia.gov.pl>, 10 maja 2018 r.
16 Zob. ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym…, wyd. cyt.
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a organem wykonawczym — zarząd powiatu. Ich kadencja trwa 4 lata. Li-
czebność rady, w zależności od wielkości powiatu, wynosi od 15 do 29 rad-
nych, natomiast zarząd składa się z 3–5 członków, w tym starosty i wi-
cestarosty. Podobnie jak w gminie działalność organów powiatowych jest 
jawna. Mieszkańcy powiatu tworzą lokalną wspólnotę samorządową, po-
dejmując rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym. Do kompetencji 
Rady Powiatu należy m.in. powołanie komisji. Organ wykonawczy, którym 
jest starosta, organizuje pracę zarządu, kieruje bieżącymi sprawami po-
wiatu oraz reprezentuje go na zewnątrz. Ponadto starosta jest zwierzchni-
kiem powiatowych służb, inspekcji i straży 17.

Ostatnim szczeblem samorządu terytorialnego w Polsce jest wojewódz-
two, które ma charakter dualistyczny, czyli rządowo-samorządowy. Woje-
wództwo poza samorządem posiada reprezentanta rządu, jakim jest woje-
woda. Samorządowy charakter województwa dotyczy m.in. zadań z zakresu 
polityki regionalnej. Sejmik województwa jest organem stanowiąco-kontrol-
nym samorządu województwa. Wybierany jest na okres 4 lat w wyborach 
powszechnych. Organem wykonawczym w województwie jest marszałek, 
który wybierany jest przez sejmik, również na okres 4 lat. Liczebność rad-
nych sejmiku województwa związana jest z liczbą mieszkańców. Przyjmuje 
się, że wynosi 30 radnych, a w województwach, w których liczba mieszkań-
ców przekracza 2 mln, zwiększa się o 3 radnych na każde następne rozpo-
częte 500 tys. mieszkańców. Zarząd sejmiku składa się z 5 osób, tj. mar-
szałka, jednego lub dwóch wicemarszałków oraz pozostałych członków. 
Do kompetencji organu stanowiącego i kontrolnego województwa, tj. sej-
miku, należy m.in. powołanie komisji. Natomiast marszałek województwa, 
będący organem wykonawczym, organizuje pracę zarządu i urzędu marszał-
kowskiego. Ponadto jest zwierzchnikiem pracowników urzędu i kierowników 
wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych 18.

Kompetencje samorządów podzielone są pod względem zadań publicz-
nych, do których należą stanowienie prawa miejscowego, wydawanie de-
cyzji administracyjnych oraz zadania własne. Specyfi ka tych ostatnich 
zależy od szczebla i rodzaju jednostki. 

Nadzór nad samorządem w Polsce sprawują prezes Rady Ministrów, 
wojewodowie, regionalne izby obrachunkowe, naczelny i wojewódzkie sądy 
administracyjne oraz samorządowe kolegia odwoławcze. Obszar nadzoru 
związany jest z legalnością i celowością, natomiast w zakresie zadań zle-
conych — również z rzetelnością i gospodarnością. 

Samorząd terytorialny w Austrii

W Austrii podstawy prawne organizacji i funkcjonowania gmin zawarte 
są w Konstytucji Federalnej 19 oraz w ustawodawstwie landów, tj. w ośmiu 

17  Zob. ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym…, wyd. cyt.
18  Zob. ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa…, wyd. cyt.
19  Federalna ustawa konstytucyjna Republiki Austrii z 1 października 
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ordynacjach gminnych dla gmin krajowych oraz w prawach miejskich dla 
miast z własnym statutem. Austria jest republiką, o czym stanowi Kon-
stytucja Federalna. Podstawową jednostką samorządową jest gmina jako 
samorządna korporacja lokalna. Co do zasady liczba mieszkańców gminy 
powinna wynosić co najmniej tysiąc. Miasta liczące ponad 20 tys. miesz-
kańców mogą posiadać własny statut, co jest uwarunkowane zgodą rządu 
federalnego. Posiadanie własnego statutu przez miasta nakłada na nie też 
dodatkowy obowiązek, jakim jest wykonywanie części zadań administracji 
rządowej. Tak szczególne prawa przyznano kilkunastu miastom w Austrii. 
Odrębny status posiada Wiedeń, który jest jednocześnie stolicą i landem. 
Gmina stanowi jednostkę podziału terytorialnego Austrii, a także korpo-
rację terytorialną z prawem do samorządu. Na szczeblu ponadgminnym 
w Austrii nie występuje samorząd terytorialny 20.

Każda gmina powołuje trzy organy, tj. radę gminną, zarząd gminy i bur-
mistrza. Rada jest organem przedstawicielskim. Członkowie rady są wy-
bierani w równych, bezpośrednich, tajnych i powszechnych wyborach. 
Okres kadencji trwa od 5 do 6 lat. Liczba członków rady jest uzależniona 
od liczby mieszkańców gminy i wynosi od 7 do 39 radnych. Bierne prawo 
wyborcze posiadają osoby, które ukończyły 24 lata. Rada gminy oprócz 
kompetencji uchwałodawczych posiada kompetencje wykonawcze o cha-
rakterze władczym oraz kontrolnym. Natomiast zarząd gminy, w skład 
którego wchodzą burmistrz, zastępcy burmistrza i członkowie, wykonu-
je m.in. uchwały i decyzje rady oraz kieruje administracją gospodarczą 
i fi nansową gminy. W Austrii do zadań własnych gmin należą wszystkie 
sprawy lokalne niezastrzeżone ustawowo dla innych podmiotów, takie jak:

 — ustanawianie organów gminy oraz regulacja wewnętrznych instytucji 
gminnych powołanych do realizacji zadań gminy;
 — utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w gminie;
 — zadania związane z organizacją imprez masowych, handlu oraz targów;
 — ochrona zdrowia;
 — zarządzanie drogami na terenie gminy i regulacja ruchu drogowego;
 — gospodarka przestrzenna ze szczególnym uwzględnieniem opraco-
wania planów przestrzennych i zabudowy;
 — nadzór budowlany i ochrona przeciwpożarowa;
 — prowadzenie gospodarki prywatnej gminy, działalność gospodarcza. 
Natomiast wśród zadań zleconych gminy znajdują się w szczególności 

przeprowadzanie wyborów krajowych, prowadzenie spraw stanu cywilne-
go i prowadzenie ksiąg hipotecznych. Ponadto organy gminy wykonują 
zadania przekazane ze szczebla wyższego administracji państwowej, które 
objęte są zazwyczaj ograniczonym nadzorem 21. 

1920 r. Szerzej na ten temat: P. Sarnecki, System konstytucyjny Austrii, Warsza-
wa 1999, s. 5.

20  Szerzej na ten temat: B. Słobodzian, System samorządu terytorialnego 
w Republice Austrii [w:] L. Rajca (red.), Samorząd terytorialny w Europie Zachod-
niej, Warszawa 2010, s. 146–150.

21  A.K. Piasecki, Samorząd terytorialny w wybranych państwach europej-
skich, Kraków 2010, s. 14 i nast.
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Samorząd terytorialny we Francji

Samorząd terytorialny we Francji i jego miejsce w systemie admini-
stracji publicznej zostały określone w Konstytucji Republiki Francuskiej 22 
oraz podczas reformy decentralizacyjnej, której rozpoczęcie datowane 
jest na 1982 r. Podstawowe założenia wspomnianej reformy związane 
są z uchwaleniem ustawy o prawach i wolnościach gmin, departamentów 
oraz regionów 23, a także ustawy o podziale kompetencji między gminy, 
departamenty, regiony i państwo 24. Wskazane dokumenty określają kon-
cepcje zmian ustrojowo-terytorialnych, nowy podział kompetencji między 
państwem i organami wspólnot terytorialnych oraz zasady sprawowania 
nadzoru i kontroli. Wskazana reforma potwierdziła zasadę wyborów po-
wszechnych do rad gmin, departamentów i regionów 25.

Francuski samorząd terytorialny składa się ze wspomnianych regio-
nów, departamentów i gmin. Podstawową jednostką samorządową jest 
gmina, która zarządzana jest przez rady oraz merów. Zarówno gminy, 
departamenty i regiony są zarządzane samodzielnie przez wybrane rady. 
Dla wszystkich gmin występuje jednolity model organizacyjny. Rada gmi-
ny wybierana jest przez mieszkańców gminy na kadencję sześcioletnią. 
Jej kompetencje zostały ustalone za pomocą klauzuli generalnej. Należą 
do niej wszystkie sprawy mające charakter lokalny. Wyjątkiem są spra-
wy ustawowo wyłączone na rzecz administracji rządowej lub wspólnot 
lokalnych wyższych szczebli, czyli departamentów i regionów. Organem 
wykonawczym rady jest mer, wybierany przez radę z jej składu na pierw-
szym po wyborach posiedzeniu. Kadencja mera trwa 6 lat, podobnie jak 
kadencja rady. Przyjęto, że kandydaturę na stanowisko mera zgłasza par-
tia lub ugrupowanie, które wygrało wybory samorządowe. Wraz z merem 
wybierani są jego zastępcy. Znamienne jest to, że funkcja mera zazwyczaj 
jest łączona z mandatem członka parlamentu 26.

Drugi szczebel samorządowy stanowią departamenty. Organem uchwa-
łodawczym jest rada główna. Na każdy okręg wyborczy przypada jeden 
radny. Kadencja rady trwa 6 lat. Przyjmuje się, że do głównych zadań 
departamentów należą budowa i utrzymanie dróg departamentowych oraz 

22  Konstytucja Republiki Francuskiej z 4 października 1958 r., <http://libr.
sejm.gov.pl/tek01/ txt/konst/francja.html>, 11 maja 2018 r.

23  Ustawa z 2 marca 1982 r. o prawach i swobodach gmin, departamentów 
i regionów, <http://biurose.sejm.gov.pl/uzup/mid-110.pdf>, 11 maja 2018 r.

24  Zakres kompetencji regulują odpowiednio ustawy z 7 stycznia i 22 lipca 
1983 r. oraz ustawa z 25 stycznia 1985 r. oraz 9 stycznia 1986 r. Szerzej na ten 
temat: M. Mariański, Specyfi ka organizacji samorządu terytorialnego we Francji, 
„Studia Ełckie” 2010, nr 12, s. 267–286.

25  Szerzej na ten temat: M. Ofi arska, Pozycja prawna gminy w systemie ad-
ministracji publicznej Republiki Francuskiej, „Zeszyty Naukowe” (Wyższa Szkoła 
Administracji Publicznej w Szczecinie) 2008, nr 2, s. 130–158.

26  Szerzej na ten temat: B. Dolnicki, Samorząd terytorialny. Zagadnienia 
ustrojowe, Warszawa 2012. 
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dużych dróg międzygminnych, także utrzymanie miejscowej kolei oraz 
ochrona socjalna młodzieży i osób starych. Ponadto departamenty zajmują 
się budownictwem, gospodarką mieszkaniową, transportem i komunika-
cją, szkolnictwem wyższym, zawodowym, średnim oraz sprawami socjal-
nymi. Organem administracji państwowej na poziomie departamentu jest 
komisarz republiki, który jest reprezentantem rządu powoływanym przez 
prezydenta republiki. Komisarz pełni funkcje nadzorcze nad samorządem 
terytorialnym; jest organem wykonawczym, wykonującym zadania, które 
nie zostały przekazane samorządowi. 

Region jest trzecim szczeblem samorządowym, którego organem uchwa-
łodawczym jest rada wybierana w wyborach powszechnych na okres 6 lat. 
Na czele rady stoi przewodniczący wybierany spośród radnych. Pomiędzy 
gminami a departamentami znajdują się okręgi administracyjne niepo-
siadające osobowości prawnej. Organem administracji jest tzw. przybocz-
ny komisarz republiki, który pełni funkcje przedstawiciela rządu i jest 
powoływany przez prezydenta. W podziale administracyjnym pomiędzy 
gminami a departamentami wyróżniamy również kantony. Stanowią one 
zrzeszenie kilku lub kilkunastu gmin lub ich części. Kanton francuski 
nie jest jednostką samorządową. Stanowi jedynie okręg wyborczy do rady 
generalnej departamentu. Organy gminy, organy departamentów, regiony 
mają obowiązek przekazywania aktów prawnych przedstawicielom pań-
stwa w departamencie i regionie 27.

Samorząd terytorialny w Hiszpanii

Istotę samorządu terytorialnego w Hiszpanii określa ustawa o podsta-
wach administracji lokalnej 28. Na jej mocyzbudowano jednolitą struktu-
rę organów gminnych w całym kraju, do których zaliczają się: rada gmi-
ny, burmistrz oraz występujący w roli zastępców burmistrza zawodowi 
urzędnicy przyboczni. W najmniejszych gminach, które liczą mniej niż stu 
mieszkańców, administrację lokalną stanowitzw. otwarta rada 29. Rada 
gminy wybierana jest przez mieszkańców gminy w wyborach tajnych, bez-
pośrednich i powszechnych na kadencję czteroletnią. Do podstawowych 
kompetencji rady należy administrowanie oraz rozstrzyganie w istotnych 
sprawach gminy. W gminach powoływana jest komisja zarządzająca, która 
składa się z burmistrza i z określonej liczby wybranych przez niego rad-
nych. Prawo powoływania i odwoływania członków komisji przysługuje 
na zasadzie uznaniowej wyłącznie burmistrzowi. Burmistrz wybierany jest 
przez radę gminy na kadencję czteroletnią i przewodniczy radzie. Oprócz 
wymienionych obowiązkowych organów, gminy mogą powoływać organy 

27  J. Wojnicki, Samorząd lokalny w Polsce i w Europie, Pułtusk 2008, s. 172–173.
28  Ustawa z 2 kwietnia 1985 r. o podstawach administracji lokalnej.
29  Otwarta rada składa się ze zgromadzenia obywateli gminy oraz z wybrane-

go przez mieszkańców burmistrza.



Nr 2(130) Geneza i istota samorządu terytorialnego… 45

pomocnicze i dowolnie kształtować ich organizację. Takimi organami mogą 
być np. komisje doradcze, rady dzielnicowe czy terenowe.

Prowincja jest drugim szczeblem samorządowym w Hiszpanii. Zrzesza 
gminy, będąc jednocześnie administracyjnym okręgiem wykonującym za-
dania państwowe. Warto dodać, że państwowa administracja mocno wpły-
wa na obsadzanie ważnych administracyjnych w samorządzie 30.

Region autonomiczny jest trzecim szczeblem samorządu, powstałym 
z centralistyczno-państwowej organizacji. Może oddziaływać na określe-
nie i realizowanie uprawnień gmin czy prowincji w obszarach takich jak:

 — zagospodarowanie przestrzenne, 
 — urbanistyka, 
 — drogi, 
 — kanały, 
 — rolnictwo, 
 — ekonomiczny rozwój, 
 — turystyka, 
 — higiena, 
 — opieka społeczna, 
 — oświata,
 — kultura 31.
Hiszpańskie prawo samorządowe zezwala radom gminnym na powoła-

nie, oprócz wymienionych organów, także innych, w celu usprawnienia 
administracji lokalnej. Natomiast uprawnienia organów krajowej i regio-
nalnej administracji ograniczają się do prawa zakwestionowania działań 
samorządu lokalnego. 

Samorząd terytorialny w Niemczech

System Republiki Federalnej Niemiec oparty jest na pięciu zasadni-
czych normach konstytucyjnych:

 — państwo jako republika, 
 — państwo demokratyczne, 
 — państwo federalne, 
 — państwo prawa,
 — państwo socjalne 32.
Konstytucja gwarantuje podstawowe zasady ustrojowe państwa, czy-

li suwerenność narodu, przedstawicielstwo, podział władz i federalizm. 
Nienaruszalne są także prawa dotyczące równości, wolności i poszano-
wania praw człowieka 33. Konstrukcja państwa federalnego oparta jest 

30  Szerzej na ten temat: J. Wojnicki, Samorząd lokalny…, wyd. cyt., s. 205 
i nast.

31  Szerzej na ten temat: A. Sroka, Hiszpańska droga do federalizmu, Wrocław 
2008.

32  Szerzej na ten temat: Konstytucja Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 
1949 r.

33 J. Fiszer, Republika Federalna Niemiec, Warszawa 1994, s. 28–29.
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na występowaniu dwóch poziomów o charakterze państwowym, tj. fede-
racji i krajów związkowych. Uwzględnia podział władzy ustawodawczej, 
wykonawczej i sądowniczej między federacje i kraje związkowe. Ponadto 
stanowi, że administracja krajowa posiada uprawnienia i kompetencje 
wszędzie tam, gdzie nie zostały one przyznane administracji federalnej. 
Oznacza to pierwszeństwo prawa federalnego przed prawem krajowym. 
Za federację uznaje się państwo związkowe, które posiada własne organy 
federalne, na rzecz których poszczególne część federacji zrzekają się części 
swoich suwerennych praw, przy jednoczesnym zachowaniu autonomicz-
nych rządów 34.

Na wybór federacyjnej formy państwa wpływają czynniki historyczne, 
językowe i polityczne. Suwerenność poszczególnych członów federacji 
ogranicza umowa o zawarciu federacji. Dzieli ona kompetencje pomiędzy 
organy federacyjne a organy związkowe. Federacja gwarantuje jednolite 
ustawodawstwo i budżet, stoi na straży bezpieczeństwa państwowego, re-
prezentuje państwo w stosunkach zewnętrznych, kieruje siłami zbrojnymi. 
Podział kompetencji został oparty na dwóch zasadach. Pierwsza stanowi, 
że władze landów muszą podporządkować się ustaleniom szczebla federal-
nego w sprawach dla niego zastrzeżonych. Druga mówi o wpływie władz 
landów (poprzez uczestnictwo w parlamencie) na ostateczny kształt spraw 
federalnych, a także o swobodzie w kształtowaniu spraw lokalnych w za-
kresie i przy zachowaniu zgodności z konstytucją. Taki sposób podzia-
łu zadań ma na celu uniemożliwienie skoncentrowania nadmiaru władzy 
państwowej w jednym miejscu. 

Struktura państwa niemieckiego składa się z czterech szczebli, tj. fede-
racji, krajów federalnych, powiatów i miast wyłączonych z powiatów, jak 
też gmin i mniejszych związków gmin. Istotną cechą dotyczącą ustroju 
gmin w Niemczech jest wielkość i różnorodność źródeł prawa ustrojowego. 
Regulacja prawna ustroju gmin odbywa się zwykle w ten sposób, że kon-
stytucja krajowa ogólnie reguluje problematykę samorządu terytorialnego, 
a następnie wydawane są ustawy o ustroju gmin i ustroju powiatu. Można 
przyjąć, że w Niemczech dominuje dwustopniowa struktura samorządu 
terytorialnego, składająca się z gminy i powiatu 35.

Organami uchwałodawczym powoływanymi w każdej gminie są rada 
oraz burmistrz, który jednocześnie jest organem wykonawczym i zarzą-
dzającym. Rada gminy wybiera przewodniczącego oraz powołuje wydziały 
odpowiadające polskim komisjom. Autonomia fi nansowa gminy leży u jej 
podstaw i wyraża się w prawie do stanowienia własnego budżetu, także 
w prawie do samodzielnego stanowienia opłat na terenie gminy, podat-
ków, należności prywatnoprawnych. Jeśli na gminie spoczywa obowiązek 
wykonywania określonych zadań, ale jej rzeczywista kondycja fi nansowa, 
kadrowa, techniczna lub inna nie pozwalają na ich realizację, z reguły 

34  B. Becker, J.W. Tkaczyński, Federalna konstrukcja administracji na przy-
kładzie Niemiec, USA i Unii Europejskiej, „Samorząd Terytorialny” 1997, nr 11, 
s. 47–48. 

35  Szerzej na ten temat: B. Dolnicki, Samorząd terytorialny. Zagadnienia 
ustrojowe, Warszawa 2012.
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nawiązuje współpracę z innymi gminami, gminą. W ten sposób następuje 
przeniesienie tych zadań na inną instytucję samorządową 36.

Najważniejszym organem powiatu we wszystkich landach jest wybiera-
na w wyborach bezpośrednich rada powiatowa. Radni korzystają z ochro-
ny prawnokarnej swoich wypowiedzi publicznych, z wyjątkiem zniewag. 
W większości landów kadencja rady powiatowej jest pięcioletnia. Rada 
powiatowa jest organem stanowiącym we wszystkich istotnych sprawach 
powiatu. Typowym dla prawie wszystkich krajów związkowych drugim or-
ganem jest komisja powiatowa. Co do zasady starosta jest szefem admi-
nistracji powiatowej. Starosta odpowiada za działalność administracji po-
wiatowej, także przygotowuje i wykonuje uchwały organów kolegialnych. 
Zadania gmin i powiatów można podzielić na zadania własne i zadania 
zlecone przez państwo. W zakresie zadań zleconych gminy podlegają wy-
tycznym wydawanym przez władze nadzorcze. Podział zadań między gmi-
ny, powiaty i inne związki samorządowe związany jest z zasadą subsydiar-
ności 37.

Zakończenie

Podsumowując rozważania dotyczące samorządu terytorialnego w wy-
branych państwach Unii Europejskiej, należy stwierdzić, że w systemie 
demokratycznym, szczególnie na poziomie gminy będącej najbliżej spo-
łeczności lokalnej, grupy społecznej, a nawet jednostki, szczególnego zna-
czenia nabierają fundamentalne zasady i wartości:

 — wolność i odpowiedzialność, 
 — suwerenność i partnerstwo, 
 — tożsamość narodowa, 
 — pomocniczość i partycypacja, 
 — solidarność i sprawiedliwość społeczna.
Warunkiem powstania i prawidłowego funkcjonowania współczesnego 

społeczeństwa obywatelskiego jest istnienie efektywnych mechanizmów 
zapewniających równowagę społeczną i kulturę obywatelską. Te pierwsze 
to regulacje prawne i instytucje, których celem jest integracja różnych 
interesów społeczeństwa. Natomiast drugie, dotyczące kultury obywatel-
skiej, odnoszą się do akceptowalnych wartości, przekonań, postaw i wzo-
rów zachowań, które są niezbędne do sprawnego działania społeczeństwa 
obywatelskiego. Punktem wyjścia do wszelkich rozważań o społeczeństwie 
obywatelskim jest samorealizujący się człowiek, który bierze udział w dzia-
łalności ekonomicznej, kulturalnej, stowarzyszeniowej i każdej innej, ro-
dzącej się i rozwijającej w środowiskach lokalnych. Bezpieczeństwo społe-
czeństwa obywatelskiego idzie zatem w parze z trwałością analizowanego 

36  M. Ofi arska, Publicznoprawne formy współpracy gmin w Niemczech, „Sa-
morząd Terytorialny” 2002, nr 6, s. 31–39.

37  E. Tegler, Samorząd terytorialny i fi nanse lokalne w Niemczech [w:] E. Ruś-
kowski (red.), Finanse komunalne w wybranych krajach europejskich, Białystok 
2003, s. 18–19.
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samorządu terytorialnego, wypełniającego stawiane przed nim funkcje, 
w szczególności w aspekcie dbałości o demokrację lokalną. W tym miejscu 
można krótko przypomnieć najważniejsze elementy badanych samorzą-
dów. 

Ustrój panujący w Polsce to republika parlamentarna unormowana 
konstytucją. Czas trwania kadencji samorządu terytorialnego wynosi 
4 lata. W Polsce zastosowano północno- i środkowoeuropejski model sa-
morządu lokalnego, co oznacza przywiązywanie większej wagi do demo-
kracji lokalnej, przy czym samorząd ma zazwyczaj kompetencje ogólne. 
W Austrii zastosowanie ma republika, a pozycja ustrojowa unormowana 
jest konstytucją. Czas trwania kadencji jednostki samorządu terytorial-
nego to 5–6 lat w zależności od landu. W Austrii, podobnie jak w Polsce, 
występuje północno- i środkowoeuropejski model samorządu lokalnego, 
którego relacje z rządem centralnym wskazują na bardzo szeroką auto-
nomię. Jest ona również znacząca w kwestiach fi nansowych. Działania 
modernizacyjne w administracji są skierowane na poprawę efektywności 
ekonomicznej oraz na rewitalizację demokracji lokalnej. Ustrój panujący 
we Francji to republika, a pozycja ustrojowa także unormowana jest kon-
stytucją. Czas trwania kadencji wynosi 6 lat w gminie i w regionie (3 lata 
dla połowy składu rady i przewodniczącego w departamencie). Występuje 
tu napoleoński model samorządu lokalnego, co oznacza, że pozycja samo-
rządu, co prawda ma unormowanie w konstytucji, ale wykonywanie po-
szczególnych zadań publicznych jest uzależnione od pomocy i wskazówek 
otrzymywanych od administracji rządowej. Relacje samorządu lokalnego 
z rządem centralnym są bardzo ograniczone, co jest dostrzegalne w auto-
nomii fi nansowej samorządu lokalnego. Działania modernizacyjne w ad-
ministracji skierowane są na wzmocnienie demokracji lokalnej. W gminie 
przedstawicielem państwa jest mer, w departamencie prefekt. W Polsce 
taki ,,mieszany’’ system samorządowo-rządowy występuje na szczeblu wo-
jewództwa, z wojewodą i marszałkiem. Hiszpania cechuje się monarchią 
parlamentarną. Pozycja ustrojowa unormowana jest w konstytucji. Czas 
trwania kadencji jednostki samorządu terytorialnego wynosi 4 lata. W Hi-
szpanii, podobnie jak we Francji, występuje napoleoński model samorządu 
lokalnego. Jego relacje z rządem centralnym oraz autonomia fi nansowa 
są mocno ograniczone. Działania modernizacyjne w administracji są ukie-
runkowane na wzmocnienie demokracji lokalnej. Cechą charakterystycz-
ną jest uzależnienie zakresu zadańgmin od liczby mieszkańców, a także 
potencjału danej jednostki. W Niemczech występuje republika federalna, 
w której pozycja ustrojowa również unormowana jest konstytucją. Czas 
trwania kadencji jednostek samorządu terytorialnego wynosi od 4 do 8 lat. 
Podobnie jak w Polsce, w Niemczech występuje północno- i środkowoeuro-
pejski model samorządu lokalnego. Relacje samorządu lokalnego z rządem 
centralnym wskazują na bardzo szeroką autonomię. W Niemczech zauwa-
żalna jest znacząca swoboda fi nansowa samorządu lokalnego. Działania 
modernizacyjne w administracji skierowane są na poprawę efektywności 
ekonomicznej oraz na rewitalizację demokracji lokalnej.
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Rozważania na temat modelu samorządu terytorialnego pozwalają 
zauważyć silne zróżnicowanie w podejściu do organizacji terytorialnej, 
decentralizacji poszczególnych funkcji, stopnia swobody samorządów 
w podejmowaniu decyzji i wartości, jakie wiążą się z funkcjonowaniem 
samorządów. Coraz powszechniejszą cechą wspólną jest także tendencja 
do przyjmowania modelu silnej władzy wykonawczej, opartej w szczegól-
ności na funkcji burmistrza, a procesy integracji europejskiej przyczyniają 
się do umocnienia tej tendencji.

Przedstawiona geneza i istota samorządów terytorialnych w badanych 
państwach Unii Europejskiej potwierdza silne relacje kulturowe, a także 
prawne, w umacnianiu ich roli w demokratycznym państwie prawa.

Słowa kluczowe: podział terytorialny, 
państwo, demokracja, bezpieczeństwo, 
obywatel

Streszczenie: Samorząd terytorialny 
jest formą zdecentralizowanej władzy 
publicznej. Funkcjonuje we wszystkich 
państwach Unii Europejskiej. Jego ist-
nienie jest gwarantem demokratyczne-
go państwa prawnego, a tym samym 
trwałości społeczeństwa obywatelskie-
go. Dzięki samorządowi terytorialnemu 
następuje uspołecznianie władzy pub-
licznej. Ponadto wyposaża on społecz-
ności lokalne w prawo do kierowania 
zasadniczą częścią spraw publicznych 
w interesie mieszkańców. Opracowanie 
jest próbą ukazania istoty samorządu 
terytorialnego w ujęciu trwałości demo-
kratycznego państwa prawnego, w tym 
bezpieczeństwa społeczeństwa obywa-
telskiego. Badanie genezy samorządu 
terytorialnego zostało przeprowadzone 
na przykładzie wybranych państw Unii 
Europejskiej, z wykorzystaniem dostęp-
nej literatury przedmiotu, szczególnie 
regulacji prawnych przyjętych w pań-
stwach stanowiących obszar rozważań 
naukowych.

Keywords: territorial division, state, 
democracy, security, citizen

Summary: Territorial self-government 
is a form of decentralized public author-
ity. It operates in all European Union 
countries. Its existence is the guaran-
tor of a democratic state of law, and 
thus the permanence of civil society. 
Thanks to territorial self-government, 
the socialization of public authorities is 
possible. In addition, it gives local com-
munities the right to govern the essen-
tial part of public affairs being in the 
interests of the residents. This study is 
an attempt to show the essence of ter-
ritorial self-government in terms of the 
permanence of a democratic state ruled 
by law [1], including the security of civil 
society. The study of the origin of territo-
rial self-government was carried out on 
the example of selected European Union 
countries, using the available literature 
on the subject, especially legal regula-
tions adopted in countries constituting 
the area of scientifi c investigation.




