
P R Z E G L Ą D  Z A C H O D N I O P O M O R S K I
TOM XXVIII (LVII)  ROK 2013 ZESZYT 3 VOL. 1

R O Z P R A W Y  I  S T U D I A

 EWA ZEMAN-MISZEWSKA* 1

Katowice

POLSKI SAMORZĄD LOKALNY JAKO DOBRO PUBLICZNE

STRESZCZENIE

Ewolucja charakteru i zakresu dóbr publicznych jest pochodną rozwoju społecznego 
i gospodarczego krajów i ich otoczenia międzynarodowego. Pierwotnie przypisane su-
werennym państwom narodowym funkcje dotyczące gospodarowania tymi dobrami 
zostały przeniesione na samorządy terytorialne, a wraz z pojawieniem się problemów 
w skali międzynarodowej czy nawet globalnej – na instytucje międzynarodowe. Przy-
czynia się to do redefi niowania zakresu dóbr publicznych oraz odpowiedzialnych za 
gospodarowanie nimi instytucji. 
W opracowaniu podjęto próbę identyfi kacji czynników wpływających zarówno nega-
tywnie, jak i pozytywnie na samorządy jako dobra publiczne. Przyjęto, że zmierzenie 
związku między przemianami a ich efektami z uwagi na ich jakościowy charakter wyma-
ga badań eksploracyjnych o bezpośrednim charakterze.

Słowa kluczowe: dobra publiczne, państwo, samorząd lokalny

Wprowadzenie

Podstawową kategorię „czystego dobra publicznego”, upowszechnioną przez 
ekonomię sektora publicznego, można zdefi niować za Wiliamem Samuelsonem 
jako: dobro, o które nie trzeba rywalizować i z używania którego nie można nikogo 

* Ewa Zeman-Miszewska, dr hab., prof. UE, Samodzielny Zakład Gospodarki i Administracji 
Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, e-mail: e.m.miszewscy@pro.onet.pl.



372 Ewa Zeman-Miszewska

wykluczyć. (...) jeśli ktoś korzysta z dobra publicznego, to korzysta z niego każdy1. 
Gospodarowanie dobrami publicznymi w gruncie rzeczy wywodzi się i nawią-
zuje do klasycznych teorii funkcji państwa i dotyczy skali państwa narodowego. 
Zaakceptowana w większości krajów demokratycznych zasada subsydiarności 
dopuszcza też aktywną rolę samorządu lokalnego jako organu władzy publicznej 
(swoistego „przedłużenia” państwa) w organizacji świadczenia i dostarczania 
dóbr i usług publicznych. Analiza pełnionych przez samorządy lokalne funkcji 
pozwoliła uznać je za dostarczycieli dóbr publicznych i podmioty, które poprzez 
jakość własnych działań stanowią same w sobie dobro publiczne. Uznanie samo-
rządu lokalnego za dobro publiczne wymaga jednak jego pozytywnej oceny ze 
strony członków wspólnoty lokalnej, uznania go za „dobry samorząd”2. Wycho-
dząc z przyjętego założenia, w opracowaniu podjęto próbę oceny „stawania się” 
polskich samorządów lokalnymi dobrami publicznymi.

Dobra publiczne jako domena państwa narodowego

 Problem dóbr i usług publicznych historycznie wiąże się z państwem narodo-
wym, suwerennym, demokratycznym, o rynkowym systemie gospodarowania. 
Kategoria ta pojawia się u Adama Smitha, który wśród funkcji państwa wymienił:

 – obronę społeczeństwa przed gwałtem i napaścią ze strony innych nieza-
leżnych społeczeństw (obrona narodowa);

 – zapewnienie członkom społeczeństwa ochrony przed niesprawiedliwo-
ścią i naciskiem ze strony współobywateli (zapewnienie bezpieczeństwa 
wewnętrznego oraz skutecznego wymiaru sprawiedliwości);

 – dostarczanie dóbr publicznych, rozumianych jako takie dobra i usługi, 
których dostępność leży w interesie społeczeństwa jako całości, a jed-
nocześnie opłacalność ich wytwarzania nie gwarantuje dostatecznej ich 
podaży3.

Poza ostatnią funkcją, która niewątpliwie należy do sfery gospodarowania 
dobrami publicznymi, także dwie pierwsze w istocie rzeczy polegają na dostar-
czaniu szczególnych dóbr publicznych. 

1 W. Samuelson, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2009, s. 638.
2 J. Stiglitz za dobro publiczne uznaje dobre (efektywne) państwo, cyt. za: J. Stiglitz, Ekonomia 

sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 176–177.
3 Por. A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, PWN, Warsza-

wa 1954, s. 235.
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Janusz Beksiak uzupełnił pierwotną koncepcję Smitha o organizację sys-
temu pieniężnego, traktując ją jako niezbywalną funkcję państwa (w pewnym 
zakresie możliwą do delegowana na organizacje międzynarodowe), którą dość 
łatwo daje się zakwalifi kować jako dobro publiczne z arsenału dóbr stanowią-
cych o bezpieczeństwie i ochronie ładu. Wśród funkcji państwa wymienił:

 – ochronę ładu, przez którą rozumie się głównie ochronę praw własności, 
zapewnienie bezpieczeństwa obrotu towarowego oraz zwalczanie prze-
stępczości;

 – ochronę przed szkodliwą działalnością gospodarczą (interpretowaną jako 
niwelowanie negatywnych efektów zewnętrznych);

 – organizację systemu pieniężnego;
 – gospodarowanie dobrami publicznymi4.

Gospodarowanie dobrami publicznymi w ujęciu J. Beksiaka dotyczy rów-
nież dóbr, których publiczny charakter można w określonych sytuacjach zmienić 
na prywatny, a więc zarówno czystych, jak i mieszanych dóbr publicznych5. Nie 
wnikając głębiej w kwestie terminologiczne, należy zwrócić uwagę, że pojawił 
się tu element dopuszczający w dobie tak szerokiego jak współcześnie umię-
dzynarodowienia gospodarki możliwość dzielenia się niektórymi funkcjami 
odnoszącymi się do kształtowania dóbr publicznych z organizacjami ponadnaro-
dowymi (na przykład związanymi z bezpieczeństwem obrotu towarowego, niwe-
lowaniem negatywnych skutków działalności gospodarczej, organizacją systemu 
pieniężnego w ramach unii i funduszy walutowych). 

Jerzy Kleer poszerzył podjęty wątek przekazywania czy też przejmowania 
funkcji państwa w dziedzinie gospodarowania dobrami publicznymi przez orga-
nizacje międzynarodowe6. Uzasadnił to zachodzącymi w gospodarce światowej 
procesami, które wykształciły dwupoziomową strukturę gospodarki i rynków: 
globalną – o względnie ujednoliconych regułach gry, i narodową – o zróżnico-
wanych regułach i interesach (w tym ekonomicznych), i pojawieniem się pro-
blemów, które wymagają rozwiązania w skali globalnej. Funkcją globalnych 
dóbr publicznych jest (...) łagodzenie sprzeczności między państwem narodowym 
a globalizującym się rynkiem światowym7. Fundusze państw narodowych oraz 

4 Por. J. Beksiak, Państwo w polskiej gospodarce lat dziewięćdziesiątych XX wieku, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 156.

5 Por. J. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego..., s. 156.
6 Por. J. Kleer, Globalne dobra publiczne a państwo narodowe, SGH, Warszawa 2005, s. 3–19.
7 Por. ibidem, s. 7. 
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samorządów lokalnych przestały być jedynymi źródłami fi nansowania dóbr 
publicznych. Coraz częściej są one fi nansowane przez organizacje międzynaro-
dowe czy globalne8. 

Pierwotnie przypisane państwu narodowemu prerogatywy co do gospo-
darowania dobrami i usługami publicznymi zostały zatem poszerzone o inne 
podmioty – najpierw o samorządy terytorialne, a w miarę zachodzących pro-
cesów integracji i globalizacji sfery gospodarczej i społecznej – o instytucje 
o zasięgu międzynarodowym i globalnym. Interesy wspomnianych podmiotów, 
skala i zasięg działania i różnice rozwojowe wpływają na charakter rozważa-
nych dóbr. Pojawia się w związku z tym potrzeba modyfi kacji dotychczasowych 
defi nicji dóbr publicznych w związku ze „świadczeniodawcą”, którym nie musi 
być wyłącznie państwo. Powstaje zatem szerokie pole do eksploracji proble-
mów odpowiedzialności za poziom i jakość oraz kompletność dóbr publicznych, 
pomiaru efektywności działań oraz samooceny instytucji związanych z gospo-
darowaniem dobrami publicznymi. Szczególnie interesujące wydają się kwestie 
zróżnicowania dóbr publicznych i gospodarowania nimi w państwach podobnych 
kulturowo, o podobnych aspiracjach społecznych, w regionach zaawansowanej 
integracji, takich jak Unia Europejska.

Wielość podmiotów gospodarujących dobrami publicznymi na różnych 
poziomach tworzy podstawę do diagnozy zakresów gospodarowania nimi. Opie-
rając się na refl eksjach i badaniach J. Kleera, można wyznaczyć podstawowe 
cechy dóbr publicznych świadczonych przez trzy grupy podmiotów (tabela 1).

Tabela 1

Dominujące cechy dóbr publicznych na różnych poziomach gospodarowania 

                   Poziomy  
      Cechy Samorząd lokalny Kraj Instytucje międzynarodowe

1 2 3 4

powszechność 
uczestnictwa

pełna pełna ograniczona do uczestników 
organizacji 

zróżnicowanie jakości zależne od 
zamożności 
samorządu 

ujednolicenie podsta-
wowych standardów

system niespójny, zróżnico-
wanie wynikające ze stan-

dardów kulturowych, a także 
z roli politycznej krajów 

uczestniczących 

8 Por. J. Kleer, Globalizacja a państwo narodowe i usługi publiczne, PAN, Komitet Prognoz 
„Polska 2000 Plus”, Warszawa 2006, http://books.google.pl/books/about/Globalizacja_a_pa-
%C5%84stwo_narodowe_i_us%C5%82u.html?hl=.
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1 2 3 4

zakres dóbr wchodzą-
cych w ich skład

szeroki, obejmuje 
zarówno dobra 

lokalne, jak 
i zlecone 

pełny system niespójny, najszer-
szy zakres dotyczy przede 
wszystkim bezpieczeństwa 
międzynarodowego, zdro-

wia i przeciwdziałania 
wykluczeniu 

fi nansowanie źródła publiczne 
(podatki), lokalne 

dochody 

źródła publiczne 
(podatki) 

brak pełnego, spójnego sys-
temu fi nansowania 

wpływ świadcze-
niobiorców na ich 

poziom

wysoki niski brak wpływu

Źródło: opracowanie własne

Relacje państwo–samorząd terytorialny jako podstawowa przesłanka 
odgrywania przez samorząd roli dobra publicznego

Ewolucja istoty dóbr publicznych i wzajemnych relacji państwo narodowe–oto-
czenie międzynarodowe oraz państwo narodowe–samorządy lokalne doprowa-
dziła do zwrócenia uwagi na dualność państwa i samorządów lokalnych:

 – jako podmiotów uczestniczących w procesach dostarczania dóbr pu blicz-
nych,

 – jako podmiotów, które przez jakość własnych działań stanowią same 
w sobie dobro publiczne.

Zdaniem Josepha Stiglitza, jednym z najważniejszych dóbr publicznych 
jest efektywne państwo: wszyscy odnosimy korzyści z lepiej zorganizowanego, 
sprawniejszego, bardziej troszczącego się o sprawy obywateli państwa. W istocie 
„dobre państwo” ma obie (...) cechy dóbr publicznych: wykluczenie kogokolwiek 
z korzyści, jakie zapewnia lepsze państwo, okazuje się zarówno trudne, jak i nie-
pożądane9.

Choć z istoty samorządu jako wspólnoty samoodpowiedzialnej za własną 
pomyślność wynika nie tylko rola dostarczyciela dóbr publicznych, ale i dobra 
publicznego, w literaturze nie przyjmowano takiej perspektywy badawczej. 
W Polsce jako pierwszy zajął się nią J. Kleer10, uznając samorząd (podobnie jak 

9 J. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego..., s. 176–177.
10 J Kleer, Perspektywy sektora publicznego na świecie, w: Stan i perspektywy sektora publicz-

nego w gospodarce rynkowej. Wnioski dla Polski, red. J.Kleer, OLYMPUS Centrum Edukacji 
i Rozwoju Biznesu, Warszawa 2004.
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J. Stiglitz państwo) za podmiot, który w określonych warunkach może się stać 
dobrem publicznym. Przyjął przy tym pewne założenia, które muszą być speł-
nione, by samorząd był dobrem publicznym. Jego zdaniem samorząd lokalny 
jako dobro publiczne może zaistnieć wyłącznie w warunkach, kiedy z jednej 
strony – system gospodarczy oparty jest na gospodarce rynkowej, a z drugiej – 
system polityczny funkcjonuje jako demokracja parlamentarna ze wszystkimi stąd 
wynikającymi skutkami11. Zauważył również, że różne uprawnienia samorządów 
mogą stanowić swoiste bariery dla pojawienia się dobra publicznego w postaci 
samorządu12. Wydaje się, że warto nieco rozwinąć tę myśl. 

Funkcje samorządów w kontekście dotyczącym interesów społeczności 
lokalnych i gospodarowania dobrami publicznymi w państwach demokratycz-
nych wynikają z przyjęcia jednego z dwóch założeń ustrojowych, że samorządy 
i reprezentujące je organy są:

 – świadomymi, kompetentnymi podmiotami samodzielnie decydującymi 
o pozostających w ich kompetencjach obowiązkach i zadaniach z zakresu 
gospodarowania dobrami publicznymi;

 – instytucjonalnym rozwiązaniem usprawniającym regulację sfery zarzą-
dzania dobrami publicznymi przez państwo13.

W istocie przyjęte założenia ustrojowe przesądzają o usytuowaniu samo-
rządu w roli aktywnego bądź pasywnego realizatora zadań publicznych, a także 
o tym, czy samorząd może się stać dobrem publicznym, czy nie. Wychodząc 
z tych dwóch zasadniczo odmiennych – uwarunkowanych historycznie i związa-
nych z wielkością państw narodowych – założeń, dochodzimy do konkluzji, że 
tylko pierwsze z nich umożliwia w pełni respektowanie zasady subsydiarności 
i pełnienie przez samorząd roli dobra publicznego. To właśnie na szczeblu lokal-
nym świadomość potrzeb i wiedza o możliwościach ich zaspokojenia tworzy 
warunki do efektywnego funkcjonowania samorządów i spełnienia oczekiwań 
członków co do kształtowania dobra, jakim jest samorząd lokalny. Możliwość 
„stawania” się samorządów dobrem publicznym jest jednak zależna od ich stabil-
ności fi nansowej, posiadania własnego majątku i własnej administracji. W drugim 

11 J. Kleer, Samorząd lokalny jako dobro publiczne. Przypadek Polski, w: Samorząd lokalny od 
teorii do badań empirycznych, red. J. Kleer, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 25.

12 Ibidem, s. 26.
13 Por. E. Zeman-Miszewska, Samodzielność ekonomiczna samorządów lokalnych – założenia 

modelowe, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1996, s. 43 i nn. Samorząd jest tam 
rozpatrywany w kontekście koncepcji lokalistycznych i centralistycznych, przy założeniu demo-
kratycznego ustroju państwa.
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przypadku samorząd, a właściwie jego organy przedstawicielskie i wykonawcze 
stają się jedynie instytucjami pośredniczącymi między państwem i obywatelem. 
Są dystrybutorami zapadających na szczeblu państwa decyzji.

Analiza przesłanek pełnienia przez samorządy funkcji dobra publicznego 
wyjść musi od jednoznacznego zdefi niowania wzajemnych relacji między 
państwem a samorządem lokalnym w kontekście podziału uprawnień i kom-
petencji organów administracji centralnej i samorządów lokalnych. Urzeczywist-
nienie swobody kształtowania własnej pomyślności przez wspólnoty (samorządy 
lokalne) wymaga ograniczenia roli państwa we wszystkich sprawach, w których 
samorządy – wyposażone w uprawnienia decyzyjne i wykonawcze (zgodne 
z zasadą subsydiarności) – są w stanie poradzić sobie same, nie przysparzając 
negatywnych efektów zewnętrznych pozostałym uczestnikom życia społecznego 
i gospodarczego.

Zagrożeniem dla realizacji deklarowanych założeń ustrojowych są często 
skłonności etatystyczne administracji państwowej14, której kompetencje posze-
rzają się kosztem jednostek i wspólnot. Szeroki zakres ingerencji władz w życie 
gospodarcze i społeczne prowadzi do niwelacji autonomii jednostek i grup spo-
łecznych na rzecz państwa i jego urzędników. Sprzyja temu uznaniowa redy-
strybucja dochodów, zwiększająca podatność samorządów na rozmaite naciski 
władzy centralnej. Niebezpieczeństwo uzależnienia samorządów od biurokracji 
centralnej wynikać może zarówno z założeń ideologicznych rządzącego ugru-
powania, jak i ze słabości – niemających wsparcia w środowiskach lokalnych 
– podmiotów, a także z ich upolitycznienia. Ponieważ zagrożenia etatystyczne 
najczęściej wynikają z niespójności istniejących przepisów prawnych i prag-
matyki postępowania administracyjnego, konieczne jest ciągłe monitorowanie 
wprowadzanych za pośrednictwem regulacji prawnych zmian. Z demokratycznej 
zasady pomocniczości państwa wobec wspólnot lokalnych oraz wobec jednostek 
wynika wniosek, że wszelkie formy ograniczania wolności oznaczają zawłasz-
czanie przez państwo nienależnych mu praw15. 

Usankcjonowana prawnie aktami najwyższego rzędu zasada pomocniczo-
ści państwa legitymizuje decentralizację struktur administracji publicznej we 

14 Etatyzm wedle klasycznych już ujęć A. Krzyżanowskiego „jest antytezą deklarowanej polity-
ki liberalnej, o ile chodzi o dobór środków osiągnięcia ostatecznych celów”, za: A. Krzyżanowski, 
Etatyzm w Polsce, Ośrodek Myśli Politycznej w Polsce, Kraków 2005, s. 2.

15 Zasada pomocniczości państwa została zapisana w preambule Konstytucji RP z 1997 r., 
DzU 1997, nr 78.
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wszystkich krajach Unii Europejskiej. Z zasady tej wywiedziono pierwszeństwo 
samorządu lokalnego względem administracji państwowej szczebla centralnego 
i regionalnego (wojewódzkiego) w wykonywaniu zadań publicznych. Istotną rolą 
państwa wedle deklaracji formalnych staje się zatem ustanowienie ładu gospodar-
czego (także w ramach dokonujących się procesów globalizacji) i zapewnienie 
bezpieczeństwa publicznego umożliwiającego samorządom nie tylko gospodaro-
wanie dobrami publicznymi, ale i stanie się ważnym dobrem publicznym. Oceny 
stanu faktycznego przestrzegania zasady pomocniczości czy też pierwszeństwa 
samorządu nad administracją państwową wymagają systematycznego monitoro-
wania zmian uprawnień samorządu w stosunku do instytucji państwa, przenika-
nia się obu instytucji i rozstrzygnięć co do władztwa podatkowego. Biurokracja 
centralna ma bowiem w sprzyjających ku temu warunkach skłonność do zawłasz-
czania uprawnień innych podmiotów. Dla samorządów lokalnych w dłuższym 
horyzoncie czasowym bardzo niebezpieczne jest zacieranie się podziału zadań 
i odpowiedzialności pomiędzy administracją rządową a samorządową. 

Analizując relację między państwem a samorządem, nie można pominąć 
innych czynników warunkujących funkcjonowanie samorządów i jakość lokal-
nych dóbr publicznych. Należą do nich przede wszystkim poziom rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego kraju i jego zróżnicowanie w układach lokalnych oraz 
charakter potrzeb poszczególnych wspólnot lokalnych.

Samorządy jako dobro publiczne w obliczu przemian ustrojowych 

Zgodnie z przyjętym we wstępie założeniem, uznajemy, że „dobry samorząd” ma 
cechy czystego dobra publicznego, a warunkiem konstytuującym jego rolę są relacje 
z państwem wynikające z ustanowionego ładu społeczno-gospodarczego. Wyznacza 
on kompetencje samorządów i możliwości wypełniania funkcji dobra publicznego. 

Dobry samorząd tworzy wiele zróżnicowanych cech o charakterze ilościo-
wym i jakościowym, których jakość przede wszystkim jest oceniana subiektyw-
nie przez członków wspólnoty lokalnej. Odnosząc to do warunków polskich, 
należy zauważyć, że przerwanie ciągłości tradycji samorządowych, które przez 
ponad 40 lat funkcjonowały jedynie jako organ administracyjny w scentralizo-
wanej hierarchii państwowej, wymagało nowelizacji ustawy zasadniczej16, która 

16 Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 
DzU 1989, nr 75, poz. 444; Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, DzU 1990, nr 16, poz. 94.
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umożliwiła przyjęcie przez Sejm ustaw o systemie zarządzania lokalnego17. 
Pozwoliło to reaktywować 8 marca 1990 roku samorząd terytorialny18. Celem 
reformy administracyjnej było utworzenie takiego samorządu, który byłby rze-
czywistym gospodarzem swojego terenu19. Decentralizacja władzy wykonawczej 
miała służyć rozszerzeniu świadczenia usług publicznych przez samorządy, które 
miały działać samodzielnie i na własną odpowiedzialność na poziomie lokalnym. 
Miało to umożliwić skuteczniejsze wykorzystywanie środków publicznych. 
Wprowadzone zmiany prawnoustrojowe skutkowały upodmiotowieniem samo-
rządów lokalnych. Stały się one korporacjami (wspólnota) i organami władzy 
i administracji publicznej20. Ta dwoistość ról narzuca perspektywę badawczą 
wszelkich diagnoz samorządów lokalnych. Dotyczy to także diagnozy samo-
rządu jako dobra publicznego.

Wśród grup cech tworzących „dobry samorząd” można wymienić takie, które:
 – dotyczą samorządów jako wspólnoty i wiążą się z poczuciem uczestnic-

twa jej członków w realizacji dobra wspólnego;
 – wiążą się ze sprawnością i efektywnością funkcjonowania samorządu 

jako instytucji publicznej, a więc z jakością efektów działania organów 
władzy i administracji oraz wszystkich ich agend.

W tabeli 2 zawarto spostrzeżenia i wnioski dotyczące procesów „stawa-
nia” się przez samorząd polski dobrem publicznym. W opracowaniu jako bazę 
ocen przyjęto badania ilościowe i jakościowe prowadzone w latach 1995–2012 
w nieco innych kontekstach badawczych21. 

17 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, DzU 1990, nr 16, poz. 95, t.j. 
DzU 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.; Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kom-
petencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji 
rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw, DzU 1990, nr 34, poz. 198.

18 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym...
19 Por. J. Regulski, 25 lat temu, „Samorząd Terytorialny” 2006,  nr 12, s. 11.
20 Por. J. Adamiak, Samorząd terytorialny i jego rola w rozwoju regionalnym i lokalnym, 

w: J. Adamiak i in., Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, 
Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2001, s. 55, 69–71.

21 W opracowaniu wykorzystano wnioski wynikające z bezpośrednich badań własnych i pro-
wadzonych przez autorkę zespołów badawczych w Zakładzie Badań Rynków Lokalnych i Re-
gionalnych, w Katedrze Ekonomii i Polityki Transformacji oraz w Samodzielnym Zakładzie 
Gospodarki i Administracji Akademii Ekonomicznej, a następnie na Uniwersytecie Ekonomicz-
nym w Katowicach.
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Tabela 2

Ewolucja roli samorządów lokalnych jako dobra publicznego w latach 1995–2012

 Cechy

Ocena
stan wyjściowy +/-/0*

zmiany
pogorszenie <--

poprawa -->
brak zmian <-->

Przejawy 

1 2 3

Samorząd jako wspólnota
pozytywny wizerunek miasta/gminy W** + -->

A** + -->
zadowolenie z miejsca 
zamieszkania, duma 
z dokonujących się pozy-
tywnych  zmian

poczucie wzajemnego zaufania 
członków wspólnoty

W** - -->
A** 0 -->

ograniczone, związane 
z doświadczeniami, powoli 
zmieniające się, wyższe 
w dużych miastach

świadomość potrzeby i skuteczności 
wspólnego działania

W** 0 -->
A** - -->

szybko rosnąca, prze-
jawiająca się m.in. 
powstawaniem formalnych 
i nieformalnych inicjatyw 
lokalnych

zdolność do współpracy i partnerstwa W** 0 -->
A** - -->

wzrastająca w wyniku 
pozytywnych doświadczeń, 
powstające możliwości 
w ramach PPP

współdziałanie podmiotów i ich efek-
tów (postrzeganych i rzeczywistych)

W** 0 -->
A** 0 -->

wzrastająca dynamika 
wspólnych przedsięwzięć 
lokalnych (sformalizowa-
nych i niesformalizowa-
nych), pozytywna ocena 
efektów

powiązania komunikacyjne i sieci 
powiązań między podmiotami oraz 
tendencjami do ich przeobrażeń

W** 0 <-->
A** + -->

poczucie braku pełnych 
informacji o ważnych 
podmiotach i przedsięwzię-
ciach lokalnych 

Sprawność i efektywność 
instytucji przedstawicielskich 
i wykonawczych
wiedza, świadomość i zdolność 
do artykulacji lokalnych interesów 
ekonomicznych, społecznych, a także 
odmienności kulturowych 

W** 0 <-->
A** + -->

wiedza intuicyjna, rzadko 
oparta na rzetelnych infor-
macjach bezpośrednich
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1 2 3

umiejętność zaakceptowania i wyko-
rzystywania demokratycznych zasad 
sprawowania władzy

W** - <--
A** + -->

przekonanie o  upolitycz-
nieniu i prywacie przedsta-
wicieli władzy 

sprawność władz publicznych 
w realizacji własnych zadań 
w ramach formalnych kompetencji 

W** 0 -->
A** +

poprawiająca się ocena 
jasności i przyspieszenia 
procedur administracyjnych

czas realizacji przedsięwzięć istot-
nych z punktu widzenia wspólnoty

W** - <-->
A** + -->

powolność procesów inwe-
stycyjnych, uciążliwość 
inwestycji (zwłaszcza 
drogowych)

pozyskanie kapitału (rzeczowego, 
fi nansowego, intelektualnego)

W** 0 -->
A** + -->

wzrost pozytywnych ocen 
dotyczy przede wszystkim 
pozyskiwania środków 
z funduszy unijnych

sytuacja na rynku pracy i umiejętność 
łagodzenia skutków bezrobocia

W** - <--
A** 0 -->

wiąże się z wysokością 
bezrobocia i ograniczonymi 
instrumentami pozostają-
cymi w dyspozycji władz 
lokalnych

budowa zaufania publicznego i świa-
domości społecznej związanej z dzia-
łalnością organów samorządowych

W** 0 <-->
A** + -->

nie do końca skuteczna 
dostępność informacji 
o funkcjonowaniu i podej-
mowanych przez samo-
rządy przedsięwzięciach, 
równocześnie jednak 
pojawiają się doniesienia 
o korupcji i nieudolności 
urzędników

legitymizacja organów władzy i orga-
nów wykonawczych, jej zdolność 
do „bycia przyczyną” wyrażającą 
się przez „rządzenie”, czyli usta-
lanie reguł i formułowanie celów, 
którym reguły mają służyćA, a także 
zdolność do ich wprowadzania 
i egzekwowania

W** 0 -->
A** + -->

rosnące kwalifi kacje 
formalne i nieformalne, 
wzrost zaufania do organów 
bezpośrednio wybieralnych 
(burmistrz, wójt)

dzielenie się wiedzą 
i doświadczeniami

W** 0 <-->
A** + -->

bierność potencjalnych 
odbiorców przy rosnących 
oczekiwaniach co do 
aktywności informacyjnej 
ze strony władz lokalnych

*+ – ocena pozytywna, - ocena negatywna, 0 – ocena neutralna.
** W– wspólnota (mieszkańcy), A – przedstawiciele władzy i administracji samorządowej.
A Por. J. Staniszkis, O władzy i bezsilności, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006, s. 17–18.

Źródło: opracowanie własne.
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Przytoczone cechy są dobrane dość arbitralnie i zapewne mogą być inaczej 
skonfi gurowane, mogą też być poszerzone i pogłębione. Jednak na ich podstawie 
można podjąć próbę bardzo ostrożnej oceny ewolucji roli samorządu terytorial-
nego jako dobra wspólnego. Wśród dokonanych ocen można zauważyć różnicę 
w postrzeganiu jakości samorządu jako dobra publicznego przez mieszkańców 
wspólnoty i przedstawicieli organów lokalnych. Jest to symptom przesadnie 
dobrego samopoczucia władz lokalnych. Ogólnie jednak w wielu przypadkach 
obserwuje się zbieżne pozytywne oceny zmian w stawaniu się przez samorząd 
dobrem lokalnym. Interesujące jest to, że dzieje się to przede wszystkim w sfe-
rze instytucji nieformalnych, związanych ze zdolnością do porozumiewania się 
i współpracy w węższym zakresie, w sferze związanej z jakością pracy organów 
samorządowych. Zróżnicowanie ocen samorządów jako dobra publicznego w róż-
nych miastach i gminach jest przede wszystkim związane z poczuciem bliskości 
bądź oddalenia organów przedstawicielskich od członków społeczności lokalnej. 
Wynika stąd wskazówka, że przyszłe badania powinny być prowadzone w przekro-
jach uwzględniających wielkości wspólnot (liczbę ludności miast i gmin).

Podsumowanie

U podstaw dokonywanych w Polsce od ponad dwudziestu lat zmian ustrojowych 
leży dość powszechnie akceptowane założenie dotyczące upodmiotowienia jed-
nostek i grup społecznych. Zgodnie z nim przemiany ustrojowe formalnie nadały 
samorządowi lokalnemu (gminnemu) status podmiotu samodzielnego  i samo-
rządnego, posiadającego odpowiednie kompetencje decyzyjne i wykonawcze, 
wyposażonego w materialne środki i niezależność fi nansową, mającego prawo 
i obowiązek realizowania interesów wspólnoty. Podmiotami, których decyzje 
i działania kształtują „dobrostan” wspólnot, są organy przedstawicielskie i wyko-
nawcze samorządów lokalnych. Rola organów samorządu terytorialnego w gospo-
darowaniu lokalnymi dobrami publicznymi wynika z przypisanej im ustawowo 
odpowiedzialności wobec całej społeczności lokalnej za podejmowane w jej imie-
niu decyzje i działania, zgodnie z formalnymi kompetencjami. Z założeń budowa-
nego ustroju wynika, że to nie państwo, lecz samorządy lokalne są rzeczywistym 
gospodarzem na obszarze swego działania, co powinno oznaczać ograniczenie 
zadań zlecanych przez państwo samorządom do niezbędnego minimum. 
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Obserwowane próby przejmowania kompetencji instytucji działających 
dotychczas w strukturach samorządowych oraz uznaniowość decyzji22 orga-
nów centralnych dotyczących samorządów nie sprzyjają stawaniu się przez nie 
dobrem publicznym. Podważają one nie tylko możliwości realizacji zamierzeń 
lokalnych, ale i zaufanie do władz lokalnych. Istotnym problemem są zwłasz-
cza próby ograniczenia samodzielności fi nansowej samorządów zachodzące 
w systemie fi nansów publicznych. Obserwuje się przejawy „rządzenia poprzez 
sakiewkę”, charakterystyczne dla etatystycznych systemów zarządzania pań-
stwem. Symptomatyczne jest zwłaszcza przekazywanie samorządom „pienię-
dzy znaczonych” – przeznaczonych na konkretne cele z zakresu administracji 
rządowej23. Wspierają je uznaniowe zasady przyznawania oraz terminy wypłat 
subwencji na zadania zlecane przez administrację rządową. W istotny sposób 
kształtują one płynność fi nansową samorządów, co często zakłóca wykonywa-
nie zamierzonych przez nie zadań.

Wskazana niepewność i ryzyko działania samorządów lokalnych nie zmie-
nia jednak faktu, że w tym samym otoczeniu zaspokaja się w różnym stopniu 
oczekiwania członków wspólnoty. W znacznym stopniu zależy to od aktywno-
ści władz lokalnych w tworzeniu warunków do bycia wspólnotą i „lokalnego 
patriotyzmu”. Procesom tym sprzyjają wspólne wartości środowisk lokalnych, 
umiejętnie wykorzystywane przez charyzmatycznego przywódcę. Wśród nasu-
wających się refl eksji związanych z ewolucją samorządu jako dobra publicznego 
należy wspomnieć o warunkach powodzenia samorządów, które zależą od:

 – zdolności implementacji nowoczesnych koncepcji zarządzania w lokal-
nych urzędach administracji;

 – świadomości, że niewielka mobilność przestrzenna członków wspólnoty 
sprzyja wprawdzie stałości relacji między nimi i lokalnymi urzędami 
administracji publicznej, jednocześnie jednak przyczynia się do wyso-
kich oczekiwań wobec nich w związku z możliwością porównania zmian 
jakości procedur i sprawności z sytuacją, jaka miała miejsce w okresie 
wyjściowym; 

22 Wśród nich można wymienić zmiany decyzji dotyczących – istotnych z punktu widzenia 
interesów środowiska lokalnego – centralnych przedsięwzięć inwestycyjnych (np. po 2010 r. pod 
naciskiem samorządów miast kilkakrotnie zmieniano decyzje dotyczące realizacji obwodnic i au-
tostrad).

23 Por. E. Zeman-Miszewska, Przejawy i przesłanki etatyzmu, w: Rola mechanizmu rynkowego 
w procesie transformacji gospodarczej, red. M. Miszewski, Akademia Ekonomiczna w Katowi-
cach, Katowice 2008, s. 101 i nn.
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 – świadomości wzrostu oczekiwań wynikającej z uczestnictwa członków 
wspólnot w procesach globalizacyjnych i związanej z tym łatwości doko-
nywania porównań z krajami, w których dobro publiczne, jakim jest 
samorząd, dostarcza większej użyteczności niż w Polsce;

 – wiedzy i umiejętności jej wykorzystania co do skłonności członków 
wspólnot lokalnych do rozwijania relacji w powiązaniu z dotychczaso-
wymi doświadczeniami dotyczącymi współpracy (interakcji) z urzędami 
lokalnymi;

 – kwalifi kacji pracowników urzędów i radnych oraz uwarunkowań poli-
tycznych wpływających na wykorzystanie narzędzi budowania relacji we 
wspólnotach i „stawania się” dobrem publicznym;

 – umiejętności wyciągania właściwych wniosków z krytycznej oceny 
mieszkańców, a nie zadowalanie się formalnymi wskaźnikami ocen jako-
ści pracy urzędu.

Szczególnie istotna rola przypada tu rozwijaniu systemu przepływu infor-
macji pomiędzy członkami wspólnoty i pomiędzy nimi a organami przedstawi-
cielskimi. Informacje te powinny dotyczyć zarówno istotnych z punktu widzenia 
wspólnoty spraw bieżących, jak i wizji przyszłości – atrakcyjnej i realistycznej 
z punktu widzenia wspólnoty.
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POLISH LOCAL GOVERNMENT AS PUBLIC GOODS

SUMMARY

The evolution of character and a range of public goods is a derivative of social and eco-
nomic development of countries and their international milieu. Functions which were 
concerned with public goods management and had been initially attributed to sovereign 
nations, were transferred to local government and together with emergence of problems 
in international or even global scale were transferred to international institutions. It con-
tributes to re-defi ne the range of public goods and institutions which are responsible for 
their management. This article is an attempt to identify factors which either positive or 
negative infl uence on local government. There is an assumption, that in view of qualita-
tive character there is a need of exploratory direct research to measure the connection 
between changes and their effects. 

Keywords: public goods, a state, a local government


