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ZNACZENIE ZASADY SUBSYDIARNOŚCI DLA 
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Streszczenie

Artykuł jest próbą opisu koncepcji szans rozwoju partnerstwa publicz-
no–prywatnego w krajach europejskich. Trudności gospodarcze państw Unii 
Europejskiej, a przed wszystkim fi nansowa zapaść sektora publicznego, skła-
niają do zwrócenia uwagi na wartości organizacyjne, społeczne i ekonomiczne 
współpracy jednostek państwowych i  samorządowych z  przedsiębiorcami 
prywatnymi, która oparta byłaby na zasadzie pomocniczości.

Zakres przedstawionej w artykule problematyki obejmuje poszukiwanie 
poprawnych relacji między przedsiębiorcami a  strukturami państwowymi 
i samorządowymi, przy uwzględnieniu zasady subsydiarności.

W  artykule dokonano analizy ekonomicznej i  socjologicznej, mającej 
charakter indukcji.

Przeprowadzona analiza wskazuje, iż muszą istnieć klarowne reguły 
współpracy między trzecim sektorem a strukturami państwa, aby skutecznie 
realizować cele partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Słowa kluczowe: trzeci sektor, zasada pomocniczości, system publiczny, 
dobro wspólne, partnerstwo publiczno-prywatne.
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Wstęp

Kryzys sektora publicznego w krajach Unii Europejskiej, który ma swój 
początek w latach 80. ubiegłego wieku wymusza zmianę koncepcji funkcjono-
wania organów państwa oraz postrzegania ich przez obywateli. Idea państwa, 
które spełnia funkcję opiekuńczą i jednocześnie realizuje zadania publiczne, 
ulega powoli wyczerpaniu. Rozrost sektora publicznego, jego nadmierna do-
minacja oraz defi cyt fi nansów publicznych stają się balastem społecznym, 
niemożliwym do udźwignięcia – w perspektywie długoterminowej – ani przez 
struktury państwa, ani przez całe społeczeństwa (Colozzi, Bassi 1995).

Proces zmiany koncepcji państwa w krajach wysoko rozwiniętych prze-
biega z  różnym natężeniem i  zaangażowaniem. Czynnikiem ułatwiającym, 
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niewątpliwie, zmianę sposobu postrzegania państwa przez obywateli, stały się 
powszechnie zachodzące procesy globalizacji. Powstawanie ponadnarodowych 
struktur przede wszystkim na szczeblach gospodarczych ma również wpływ na 
metody działania organów państwa, które zaczęło odchodzić od klasycznych 
metod państwa socjalnego, czyli systemu, w którym usługi i świadczenia za-
pewnia bezpośrednio administracja publiczna, stosując zasadę powszechności, 
a zmierzać do sprawowania władzy przez zarządzanie.

Celem rozważań jest wskazanie płaszczyzny współpracy między państwem 
a trzecim sektorem, którą może być zasada pomocniczości w ramach partner-
stwa publiczno-prywatnego.

Aby przestudiować związki między państwem, trzecim sektorem a  sub-
sydiarnością, należy przede wszystkim zdecydować, co rozumie się pod poję-
ciami trzeciego sektora i subsydiarności. Pozwoli to uniknąć „skrzywionego” 
widzenia tego zjawiska, na które warto zwrócić uwagę z powodu skuteczności 
i wydajności świadczonych usług, jak też poszerzenia udziału obywateli w re-
alizowaniu wspólnego dobra (Fasanelli 1996; Gui 1997).

Jest to rzeczywistość złożona i  niejednorodna, dlatego do jej zbadania 
trzeba dokonać tak analizy socjologicznej, jak i ekonomicznej, podchodząc in-
terdyscyplinarnie. Zatem sposób postępowania ma – przynajmniej na początku 
– charakter indukcyjny. Skoro zaś zajmujemy się rzeczywistością zróżnicowa-
ną, nawet płynną, jeszcze nieukształtowaną ostatecznie, trudno rościć sobie 
pretensje do wyczerpania tematu, czy tym bardziej do apodyktycznych ocen. 

Istota partnerstwa publiczno-prywatnego

Zasadniczą cechą współczesnego zarządzania w sferze publicznej jest prze-
kazywanie podmiotom prywatnym przez organy państwa zadań mających 
charakter publiczny. W ten sposób władze mogą wycofać się z wielu dziedzin 
praktycznej działalności gospodarczej, społecznej, a  także użyteczności pu-
blicznej, zachowując jednocześnie odpowiedzialność prawną za stan rzeczy 
w znaczniejszych sektorach życia społecznego, jak i gospodarczego. Dochodzi 
do liberalizacji wielu sektorów rynku, które dotychczas były domeną państwa. 
To nowe podejście w  zarządzaniu sektorem publicznym, z  zastosowaniem 
mechanizmów państwa pomocniczego, polega na prywatyzacji wykonywania 
zadań publicznych. Takiemu postępowaniu władz publicznych przyświeca 
założenie, że skoro konkretna dziedzina działalności publicznej może być 
skutecznie realizowana na zasadach rynkowych, to nie ma wystarczającego 
powodu, aby tę działalność bezpośrednio prowadziły same władze publiczne.

Tego rodzaju prywatyzacja wykonywania zadań publicznych oznacza, iż 
konkretne zadanie przestaje być fi nansowane z budżetu, gdyż koszty jego re-
alizacji ponosi zainteresowany ponosząć różnego rodzaju opłaty. 
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Taka forma współdziałania sektora publicznego z prywatnym nazywana 
jest partnerstwem publiczno-prywatnym. Przez partnerstwo publiczno-pry-
watne należy rozumieć całą strukturę współdziałania obu sektorów, w ujęciu 
struktur państwa, gospodarki, a także społeczeństwa. Są to wielopłaszczyzno-
we działania organizatorskie, w tym tworzenie konkretnych rodzajów umów 
między władzą publiczną a podmiotem prywatnym, które mają zagwarantować 
realizację i osiągnięcie założonego celu.

Strony takiej umowy uzupełniają się wzajemnie, a każda z nich zajmuje 
się tą częścią przyjętych zobowiązań, które wykona najlepiej. Podział zadań, 
ponoszonej odpowiedzialności i ryzyka pozwalają na najefektywniejszy ekono-
micznie sposób dostarczania usług dla społeczeństwa, a jednocześnie stanowią 
kluczowe korzyści, wynikające z  partnerstwa publiczno-prywatnego. Każda 
strona umowy czerpie ze współpracy korzyści, w sposób proporcjonalny do 
własnego zaangażowania. 

Mając na uwadze wcześniejsze spostrzeżenia, do zasadniczych elementów 
współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego należą: współpraca 
sektora publicznego z sektorem prywatnym, umowny charakter tej współpra-
cy, optymalny podział zadań czy podział zysku z inwestycji oraz obustronna 
satysfakcja.

Próba defi nicji trzeciego sektora

Specyfi kę trzeciego sektora trzeba sprowadzić i odnieść do jego pierwot-
nego podmiotu, czyli do osoby. Unika się wtedy pojmowania go jako czegoś 
zamkniętego w sobie, lub jako społecznej sieci relacji, której wartość gubi się 
w całości systemowej, czy wreszcie jako czynnika społecznego o charakterze 
czysto komplementarnym. Właściwym podejściem pozwalającym zdefi niować 
trzeci sektor jest punkt widzenia osób, bytów społecznych żyjących w określo-
nym kontekście historycznym, wchodzących w relacje z innymi, tworzących 
rozmaite społeczności dla właściwego zaspokojenia swoich potrzeb. 

Wśród pól aktywności trzeciego sektora należy wymienić: pomoc 
społeczną, badania naukowo-techniczne, nauczanie i  wychowanie, zdrowie 
i opiekę zdrowotną, kulturę i wypoczynek, ochronę dziedzictwa historyczne-
go, artystycznego i kulturalnego, ochronę i promocję przyrody, społeczność 
lokalną, ochronę praw obywatelskich, organizacje zawodowe i pracownicze, 
działalność międzynarodową czy turystykę. 

Dla tak różnorodnych form działalności należy podać podstawowe kryteria 
wyróżniające przedsiębiorstwa, należące do trzeciego sektora. Są to: 
1.  formalna struktura (np. statut i podstawy funkcjonowania);
2.  status prywatno-prawny (jest to warunek niezbędny, lecz niewystarczają-

cy, a zatem należy zbadać skład zarządów i  sprawdzić, czy większość ich 
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członków nie jest mianowana lub nadzorowana przez urzędy publiczne, bo 
w przeciwnym razie, mimo prywatnego charakteru, przedsiębiorstwo nie 
może być uznane za organizację trzeciego sektora w sensie ścisłym (Barbetta 
1996).

3.  samorządność;
4.  ewentualny udział pracy ochotniczej (Barbetta 1996).

Zatem trzeci sektor jest zbiorem przedsiębiorstw spełniających cztery wyżej 
wymienione wymogi.

Sformułowanie zasady pomocniczości

Zasada pomocniczości odnosi się do sfery stosunków między państwem 
a  społeczeństwem. Mówi, że państwo w  odniesieniu do społeczeństwa, jak 
i poszczególnych obywateli, rodzin, grup pośrednich, stowarzyszeń czy przed-
siębiorstw – nie powinno czynić ani więcej, ani mniej jak tylko wspomagać je 
w jego autonomii. 

Zasada ta pełni funkcje:
– promocyjną – zobowiązuje państwo do wspomagania inny podmiotów, aby 

mogły one wspierać obywateli w kształtowaniu życia godnego człowieka;
– obronną – zabrania państwu interweniowania w sferę życia i działania pod-

miotów, jeżeli te potrafi ą rządzić się autonomicznie i wykonywać właściwie 
swoje zadania. 
Jeżeli podmioty te nie potrafi ą wypełnić zadań, których się podjęły swoimi 

siłami, np. nie potrafi ą sprostać obowiązkom, zasada pomocniczości nakazuje 
państwu szukanie dróg zwiększenia sił tych podmiotów w taki sposób, żeby 
zwiększyć ich autonomię. Państwo jednak nie powinno brać na siebie tych 
zadań. 

Zasada pomocniczości ma więc podwójny wymiar: jeden uaktywnia pań-
stwo lub inny podmiot, drugi ogranicza tę interwencję albo broni przed nią 
w trakcie jej dokonywania. Bardzo często w ostatnich latach z powodu nad-
miaru interwencji państwowych, zasada pomocniczości zbiegała się z liberalną 
polityką prywatyzacji także w kategoriach wydatków publicznych. 

Takie pojęcie zasady pomocniczości nie jest jednak właściwe. Zadaniem 
polityki jest przestrzeganie obu tych wymiarów (Donati 1991). 

Trzecia funkcja to budzenie odpowiedzialności podmiotów, która broni 
państwo przez przeciążeniem zadaniami. W funkcji tej zawarty jest obowiązek, 
by państwo odrzucało zadania i ciężary, które poszczególni obywatele lub inne 
społeczności chcą na nie przerzucić, chociaż są w stanie je same udźwignąć. 

Bazując na tej funkcji państwo może się np. bronić przed roszczeniem, aby 
przy zawieraniu kontraktów brało na siebie związaną z nimi odpowiedzial-
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ność. Poza tym broni ona państwo, a przede wszystkim jego system świadczeń, 
przed nadmiernymi rewindykacjami ze strony obywateli lub grup społecznych. 
Zasada subsydiarności zobowiązuje zatem i do działania, i do samoogranicze-
nia się.

Problemy ze stosowaniem zasady pomocniczości

Od początku lat 80. w wielu krajach europejskich państwowy system świad-
czeń publicznych zaczął przeżywać coraz poważniejsze trudności zarówno 
fi nansowe (kryzys fi skalny), jak i  związane z  kwestią usatysfakcjonowania 
podopiecznych (kampanie prasowe o niezdrowym systemie biurokratyzacji czy 
o depersonalizacji i dehumanizacji świadczeń). Wtedy to zasada pomocniczości 
zaczęła zyskiwać większe uznanie wśród formacji politycznych, które zaczęły 
upatrywać w niej klucz do uzdrowienia sektora publicznego i uzyskania więk-
szych uprawnień dla grup społecznych, związanych ze strefą społeczną, którą 
określa się jako trzeci sektor (Colozzi, Bassi 1995; Donati 1996).

Docenieniu zasady pomocniczości sprzyjał proces jednoczenia Europy, ze 
wszystkimi oporami powstającymi na szczeblu państw członkowskich.

Zasada pomocniczości zabrania interweniowania w życie lub w sferę dzia-
łania jednostek, dopóki te są w stanie pełnić swoje zadania w sposób autono-
miczny. Zobowiązuje przede wszystkim państwo do pobudzenia i  motywo-
wania jednostek mu podrzędnych we wszystkim, co te czynią. Państwo w tym 
znaczeniu jest w służbie społeczeństwa. Cokolwiek gminy, przedsiębiorcy mogą 
zdziałać samodzielnie, tego nie można im odbierać. To nie oznacza, że państwo 
winno troszczyć się jedynie o ochronę i porządek, o bezpieczeństwo wewnętrz-
ne i  zewnętrzne. Zasada pomocniczości nie implikuje państwa „minimum” 
(Hayek 1987).

Celem państwa jest podtrzymywanie struktur społecznych i działających 
w nich obywateli, w zdolności do podejmowania i realizacji własnych inicja-
tyw. Wynika z  tego, że państwo powinno popierać autonomię społeczności 
obywatelskiej, ale także w sposób znaczny ograniczać własne kompetencje de-
cyzyjne. Oznacza to, że prócz charakteru społecznego państwo winno posiadać 
charakter demokratyczny. 

Wymaga to przyznania jednostkom terytorialnym nie tylko kompetencji 
prawnych lub prawa do inicjatywy, ale także środków fi nansowych i  admi-
nistracyjnych, niezbędnych dla konkretnego korzystania z  tych uprawnień. 
Zasada pomocniczości wymaga od państwa podziału kompetencji ustawodaw-
czych, jak i podziału środków fi nansowych w ramach kompetencji.

Państwu, kierującemu się zasadą pomocniczości, mogą zagrażać dwie pu-
łapki: państwa strażniczego i państwa opiekuńczego. Może czynić zbyt mało, 
tracąc z oczu swoje obowiązki i powodować dezintegrację społeczną albo może 
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nadmiernie interweniować, rozbudzając mentalność opiekuńczą. Należy przez 
to powiedzieć, że zasada pomocniczości nie jest zasadą prawną do bezpośred-
niego stosowania, ale zasadą konstytucyjną, która wymaga interpretacji. 

Rada Europy w dokumencie końcowym z Edynburga stwierdza, iż zasada 
pomocniczości jest: „zasadą dynamiczną, którą należy stosować w  świetle 
zadań stawianych przez traktat. Pozwala ona na poszerzenie działań wspólnoty, 
jeżeli wymaga tego sytuacja, albo odwrotnie, wymaga ich ograniczenia bądź 
zawieszenia, jeżeli te działania nie są uzasadnione” („Biuletyn Wspólnot 
Europejskich” 1992, s. 19-21).

Wydaje się, iż można wyodrębnić trzy możliwe koncepcje zastosowania 
zasady pomocniczości do realizacji z trzecim sektorem.

Pierwszy kierunek, który można nazwać prywatyzacyjnym, opiera się na 
założeniu, iż model biurokratyczny, typowy dla administracji publicznej jest 
nieskuteczny. Według tego kierunku biurokracja publiczna jest bardzo kosz-
towna, a zatem nie do pogodzenia z możliwym do przyjęcia poziomem opodat-
kowania, zadłużenia publicznego i ostatecznie rozwoju gospodarczego. Model 
ten jest także sztywny, a więc mało zdolny do tego, by elastycznie odpowiadać 
na zmieniające się potrzeby. Popierać powinno się więc powierzanie zarządza-
nia usługami organizacjom prywatnym. Administracja publiczna powinna 
zarezerwować dla siebie tylko takie zadania, jak wspieranie fi nansowe, kontrolę, 
gwarantowania jakości usług oraz – w ostateczności – interwencję w sytuacji, 
kiedy przedsiębiorstwa nie potrafi ą zaradzić problemom. Orientacja na prywa-
tyzację jest uzasadniona racjami politycznymi – ograniczenie funkcjonalnego 
przeciążenia państwa i ekonomicznymi – obniżka kosztów (Valotti 1989). 

Kierunek instytucjonalny z  kolei opiera się na założeniu, iż zasadność 
prowadzenia polityki publicznej zależy od poziomu zdolności zaspokojenia 
potrzeb obywateli. Zatem wkład innych podmiotów, w tym przedsiębiorstw, 
polegać ma na integrowaniu lub „wspomaganiu” usług publicznych. Pozwala 
to na zwiększenie wydajności usług publicznych z powodu obniżenia kosztów. 
Z tej perspektywy regulacja jest konieczna w tym znaczeniu, że działania tych 
podmiotów, przy poszanowaniu zasady autonomii i samorządu, należy stymu-
lować metodami nagrody i sankcji tak, aby były spójne z zasadami planowania 
publicznego (Ranci, Vanoli 1994). Jest bardzo prawdopodobne, że zwolennicy 
tego kierunku będą się opowiadać za modelem programowania porządku „ra-
cjonalności synoptycznej” (Motta, Mondino 1994, s. 236).

W kierunku pluralistyczno-społecznym model administracyjny nie tylko 
nie potrafi  efektywnie i skutecznie zarządzać usługami społecznymi, lecz działa 
jako czynnik ograniczający struktury pośrednie między państwem a obywate-
lem. Zatem partnerstwo publiczno-prywatne stanowi nowy projekt społeczny. 
Wyraża on nowy sposób życia w społeczeństwie, w miarę jak coraz wyraźniej 
stawia na pierwszym miejscu „poczucie godności ludzkiej, solidarności, po-
wiązanie między wolnością a odpowiedzialnością, przyjmując na siebie ciężar 
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pełnej autonomii, która się legitymizuje realizowaniem dobra wspólnego” 
(Donati 1997, s. 202).

Każdemu z  tych kierunków można przypisać inne podejście do tematu 
polityki społecznej i preferowanie innego modelu programowania. 

Trzeci sektor a system publiczny

Występuje silna zależność funkcjonowania między państwem a  trzecim 
sektorem, do tego stopnia, że gdyby zmniejszyła się obecność przedsiębiorstw, 
w wielu dziedzinach nastąpiłoby drastyczne zmniejszenie zakresu i skuteczno-
ści programów publicznych; nie ma jednak odpowiedniego modelu regulowa-
nia tych stosunków. Podlegają one bardziej logice konsensusu aniżeli jasnym 
regułom gry (Ranci, Vanoli 1994).

Badania nad wpływem polityki na organizacje trzeciego sektora są dopiero 
w stanie początkowym, ale wynikające z nich wnioski wskazują na niepokoją-
ce możliwe skutki nowego modelu, szczególnie w odniesieniu do mniejszych 
i mniej sformalizowanych organizacji (Barlett 1994; Taylor, Hogger 1993). 

Obawy są następujące:
1.  Dostęp do systemu będą miały organizacje większe i zbiurokratyzowane, co 

skłaniać będzie małe organizacje do powiększania się kosztem ich aktualnej 
roli, kultury czy sposobu organizacji struktur wewnętrznych. W takim przy-
padku „odbiorcy” mogliby być wyłapywani przez dostawców, którzy mają 
własne interesy, a wielkie organizacje mogłyby przerzucić się na obszary, 
w których do tej pory były nieobecne, kosztem grup mających silne związki 
z danym terytorium.

2.  Zamówienia mogą doprowadzić trzeci sektor do upodobnienia się do or-
ganizacji publicznych, które je fi nansują. Nasiliłaby się tendencja do tzw. 
izomorfi zmu organizacyjnego (di Maggio, Powell 1983). Izomorfi zm orga-
nizacyjny to upodobnienie się trzeciego sektora do administracji, skutkiem 
czego staje się zbiurokratyzowaną organizacją (Lewis 1993). Gdyby te obawy 
się sprawdziły, nastąpiłby nowy ruch w kierunku hierarchicznych form 
organizacji. 

3.  Organizacje trzeciego sektora tworzą coraz liczniejsze niezależne organi-
zacje handlowe i są coraz bardziej wciągane w stosunki typu handlowego 
(Salamon 1993).
Jeśliby te obawy okazałyby się uzasadnione, to małe przedsiębiorstwa mo-

głyby najmniej skorzystać z nowych polityk albo mogłyby zostać zepchnięte 
do „niejasnej” strefy (Billis 1993).

Rozwiązanie problemu może polegać na utworzeniu przez same organi-
zacje trzeciego sektora sieci, która pozwoliłaby na zwiększenie możliwości 
świadczenia usług oraz ich zdolności kontraktowej. Może być to grupa prze-
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mysłowa lub konsorcjum. W przypadku grupy przemysłowej, sieci budowane 
są wokół większych organizacji, lepiej wyposażonych, aby zdobyć kontrakty, 
działających jak pośrednicy małych organizacji lub jako ich podwykonawcy. 
Większe organizacje w tym modelu mogą także zapewnić małym organizacjom 
pomoc informacyjną i usługi infrastrukturalne, które pozwalają unikać cięża-
rów biurokratycznych wymaganych przez zleceniodawcę sektora publicznego. 
Problem związany z tym modelem polega na niebezpieczeństwie wchłonięcia 
mniejszych organizacji przez większe. Rozwiązanie tego problemu przynoszą 
właśnie konsorcja drobnych organizacji (Borzaga 1991). Ten model jest bardzo 
interesujący i obiecujący, jakkolwiek jest narażony na niebezpieczeństwa wy-
nikające z możliwego ograniczenia fi nansowania przez sektor publiczny. 

Reasumując, możemy stwierdzić, iż mimo wielu możliwych trudności, 
które mogą powstać w ramach działań partnerstwa publiczno-prywatnego, jest 
ono obiecującym rozwiązaniem wielu problemów ekonomicznych, powstają-
cych w życiu społecznym poszczególnych państw.

Podsumowanie

Zasada pomocniczości nie nadaje się do bezpośredniego zastosowania we 
współczesnych systemach prawnych poszczególnych państw czy na płaszczyź-
nie międzynarodowej, jednak jej walor konstytucyjności dla tworzenia modelu 
partnerstwa publiczno-prywatnego jest nie do przecenienia. Istotnym katali-
zatorem jej stosowania w życiu społecznym i gospodarczym jest właściwe wy-
ważenie relacji między państwem a trzecim sektorem. Sektor przedsiębiorstw 
jest na tyle kompetentny w wewnętrznej strukturze, aby zasadę pomocniczości 
urzeczywistnić w gospodarce rynkowej.

W  praktyce życia społecznego i  gospodarczego muszą istnieć klarowne 
reguły współpracy jednostek samorządu terytorialnego i  struktur państwa 
z trzecim sektorem.

Podsumowując powyższe rozważania można stwierdzić, że w czasie kry-
zysu gospodarczego, kłopotów z  utrzymaniem defi cytu budżetowego wielu 
państw na racjonalnym poziomie, wzrastającego bezrobocia, szczególnie wśród 
ludzi młodych, roszczeniowych postaw społeczeństw potęgowanych sposobem 
myślenia obywateli przez media, ważna jest budowa systemu współpracy sek-
tora państwowego z sektorem prywatnym. Istotne jest ukierunkowanie sektora 
państwowego tak, by zmierzał do ograniczania zakresu usług publicznych, 
przy coraz większym udziale sektora prywatnego w realizacji usług będących 
dotychczas domeną jedynie sektora publicznego. 

Nowoczesny sposób kierowania państwem wymaga używania nowocze-
snych metod zarządzania, które poddane będą analizie efektywności, nale-
żytej jakości i  konkurencyjności (Peters 1999). Z  tych powodów zgłębianie 
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zagadnień, które są związane z permanentną współpracą sektora publicznego 
z sektorem prywatnym staje się obowiązkiem każdej nowoczesnej organizacji 
publicznej. 
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Importance of the Principle of Subsidiarity for the 
Third Sector Development within the Framework of 
Public and Private Partnership

Summary

Th e article is an attempt to describe the concept of chances for development 
of the public and private partnership in European countries. Economic 
diffi  culties of the European Union member states and, fi rst of all, the fi nancial 
collapse of the public sector, induce to pay attention to the organisational, 
social, and economic values of cooperation of state and self-governmental 
entities with private entrepreneurs, which would be based on the principle of 
subsidiarity.

Th e scope of the problems presented in the article comprises seeking for 
correct relationships between entrepreneurs and the governmental and self-
governmental structures taking into account the principle of subsidiarity.

In his article, the author carried out an economic and sociological analysis 
of the nature of induction.

Th e carried out analysis indicates that there must exist clear rules of 
cooperation between the third sector and the state’s structures to be able to 
eff ectively implement aims of the public and private partnership. 

Key words: third sector, principle of subsidiarity, public system, common 
good, public and private partnership.
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