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Subsydiarność w prawie i w praktyce samorządowej

1. Historia kształtowania się idei i problemy definicyjne

Zasada pomocniczości, zwana również zasadą subsydiarności, jest ideą znaną od bardzo 
dawna, natomiast jako zasada konstytuująca systemy prawne w Europie pojawiła się stosun-
kowo niedawno1. 

Najbardziej podstawowe jej założenie jest następujące: 
„– grupy większe, o szerszych celach, nie powinny przejmować zadań grup mniejszych, 

o celach bardziej szczegółowych,
– grupy większe powinny spełniać tylko takie zadania, z którymi grupy mniejsze nie mogą 

sobie poradzić samodzielnie,
– grupy większe powinny pomagać mniejszym w osiąganiu ich celów”2.
Teoretycy wywodzą tę zasadę jeszcze od sposobu funkcjonowania demokracji greckiej i od 

koncepcji społeczeństwa Arystotelesa, odnajdują ją również w pismach św. Tomasza z Akwi-
nu, a następnie przede wszystkim u niemieckiego myśliciela Johannesa Althusiusa (1557-
1638), a także np. u Georga Hegla, Wilhelma von Humbolda i Abrahama Lincolna. Większość 
badaczy podkreśla, że wielki wpływ na powstanie w nowoczesnej Europie idei pomocniczości 
miała kultura germańska, a ściślej państw Skandynawii i obszaru niemieckiego, gdzie istniała 
tradycja federalistyczna, w której jednoczenie się małych państw nie wiązało się z realiza-
cją zasady „cezarystycznej” (czyli wprowadzaniem centralizmu), lecz oznaczało zachowanie 
pewnej autonomii przez mniejsze jednostki. 

Zasada subsydiarności została w pełni rozwinięta w społecznej nauce Kościoła katolic-
kiego: już w XIX wieku w encyklice „Rerum Novarum” Leona XIII (1891 rok), a następnie 
w encyklice Piusa XI „Quadregessimo Anno” z 1931 roku. Obie encykliki poszukiwały 
równowagi między zasadą nieingerencji państwa i koniecznością podejmowania interwencji 
dla dobra słabszych. 

Opracowanie zasady subsydiarności przez Kościół katolicki w XIX wieku było reakcją na 
nadmierny liberalizm, powodujący istnienie szerokich stref ubóstwa i nędzy. W XX wieku 
Pius XI, żyjąc w Europie dwóch totalitaryzmów, definiując subsydiarność podkreślał zasadę 
nieingerencji państwa w życie jednostki bez konieczności. 

1 Szczegółowo historię idei pomocniczości przedstawiła Chantal Millon-Delsol, Zasada pomocniczości, Kraków 
1995, Znak, rozdz. I, Krótka historia idei pomocniczości, s. 11-35. 

2 Włodzimierz Springer, Subsydiarność jako zasada ustrojowa w państwie federalnym – członku Unii 
Europejskiej (na przykładzie RFN), w: Dariusz Milczarek red., Subsydiarność, Centrum Europejskie Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 1996, s. 111.
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Współczesny renesans zasady subsydiarności i jej powszechne wdrażanie wiąże się z upad-
kiem koncepcji państwa opiekuńczego w Europie Zachodniej, upadkiem systemu komuni-
stycznego w Europie Środkowej i Wschodniej oraz z rozwojem integracji europejskiej. 

Przedstawienie definicji zasady subsydiarności oddającej wszelkie jej aspekty nie 
jest łatwe, gdyż odwołuje się ona do wielu płaszczyzn, a jej praktyczne zastosowanie łą-
czy się z wieloma kontrowersjami nie tylko teoretycznymi, ale i praktycznymi3. Dariusz 
Mielczarek trafnie ocenia, że „nie istnieje jasna, jednolita i powszechnie akceptowana 
definicja tego pojęcia (…) powodem takich trudności jest to, że mamy tu do czynienia 
z zasadą o charakterze jednocześnie filozoficzno-moralnym, socjologicznym i polityczno-
-prawnym”4. Sama dwoistość terminu w języku polskim wprowadza niejakie zamieszanie: 
subsydium w języku łacińskim oznacza: pomoc, wsparcie, siły rezerwowe, czyli termin 
„pomocniczość” zdaje się być trafnym spolszczeniem tego słowa, ale w literaturze odnaj-
dujemy poglądy, iż nie są to terminy tożsame – trudno jednak zgodzić się z nimi5. W opra-
cowaniu niniejszym terminy te, zgodnie z praktyką większości autorów, będą stosowane 
wymiennie. 

Zasada pomocniczości nie odnosi się wyłącznie do sfery polityki, choć główną płaszczy-
zną odniesienia jest państwo. Dotyczy ona jednak każdej władzy, poczynając od stosunków 
w rodzinie6, następnie zaś pomiędzy społecznościami lokalnymi a władzą wyższego szcze-
bla, jak i ugrupowaniami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie a aparatem pań-
stwa. Podstawowe zastosowanie ma jednak w odniesieniu do stosunku między państwem 
a tworzącymi je społecznościami różnych poziomów. Problematyka ta ma więc odniesienie 
w przypadku każdego państwa i z tego powodu w nauce społecznej Papieża-Polaka, Jana 
Pawła II została jej poświęcona szczególna uwaga7. W sposób szczególny zasada subsydiar-
ności ma zastosowanie w przypadku definiowania podziału kompetencji i odpowiedzialno-
ści w federacji politycznej pomiędzy władzą centralną a jednostkami w niej sfederowanymi. 
Dotyczy to zarówno państw federalnych, jak i unii politycznej, którą powołały państwa 
europejskie. 

Katechizm Kościoła Katolickiego w kanonie 1894 przedstawia następujące ujęcie tej zasa-
dy: „Zgodnie z zasadą pomocniczości ani państwo, ani żadna szersza społeczność nie powinny 
zastępować inicjatywy i odpowiedzialności osób oraz instytucji pośrednich”8. 

Pomocniczość jako norma prawna regulująca funkcjonowanie samorządu terytorialnego, 
obowiązująca w większości państw europejskich, została zapisana w Europejskiej Karcie Sa-
morządu Lokalnego, sporządzonej w Strasburgu 15 października 1985 roku. W tym dokumen-

3 Szeroko omawia ten problem Françoise Leurquin de Visscher, Existe-t-il un principe de subsidiarité, w: praca 
zb. pod red. Francis Delpéré, Le principe de subsidiarité, L.G.D.J, Paris-Bruxelles 2002, s. 21-45. Na tytułowe 
pytanie, czy istnieje jedna zasada pomocniczości: autorka odpowiada: „tak, ta zasada istnieje, posiada jako swoje 
materialne źródło zasadę filozofii społecznej, czynnik zarazem stymulujący bogactwem swoich potencjalnych 
zastosowań i uwodzący wartościami, które przenosi” – s. 43. 

4 Dariusz Mielczarek, op. cit., Wprowadzenie, s. 25.
5 Ibidem, s. 25-26. 
6 Takie rozumienie zasady subsydiarności prezentuje m. in. Chantal Millon-Delsol, Zasada subsydiarności – 

założenia, historia oraz problemy współczesne, w: Dariusz Milczarek red., Subsydiarność, Centrum Europejskie 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996, s. 41-42: „Zasadę pomocniczości można by sformułować w sposób 
następujący: jakakolwiek władza – rodzicielska, służbowa, polityczna na wszystkich szczeblach – może być 
sprawowana jedynie wtedy, gdy wolność zaangażowanych w nią podmiotów ulega osłabieniu”. Autorka ta podobnie 
ujmuje to w starszej pracy, Zasada pomocniczości, Kraków 1995, s. 84: „zasada pomocniczości nie odnosi się tylko 
do działań państwa, lecz do wszelkiej władzy, niezależnie od jej zakresu”. 

7 Szczegółowe omówienie przedstawił ks. Wiesław Łużyński, Państwo pomocnicze. Nauczanie Jana Pawła II, 
Lublin 2001. 

8 Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallotinum, Poznań 1994, s. 440.
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cie, ratyfikowanym przez Polskę 26 kwietnia 1993 roku, w art. 4 ust. 3 i 4, zasada ta została 
zdefiniowana następująco: 

„3. Generalnie odpowiedzialność za sprawy publiczne powinny ponosić przede wszystkim 
te organy władzy, które znajdują się najbliżej obywateli. Powierzając te funkcje innemu 
organowi władzy, należy uwzględnić zakres i charakter zadania oraz wymogi efektyw-
ności i gospodarności.

4. Kompetencje przyznane społecznościom lokalnym powinny być w zasadzie całkowite 
i wyłączne i mogą zostać zakwestionowane lub ograniczone przez inny organ władzy, 
centralny lub regionalny, jedynie w zakresie przewidzianym prawem”9.

Lapidarną i bardzo dobrze sformułowaną definicję przedstawiła Ewa Popławska: „Zgodnie 
z zasadą subsydiarności główną funkcją władzy jest zaspakajanie potrzeb podlegających jej 
społeczności lub osób, samodzielnie kształtujących swój los i za niego odpowiedzialnych, ale 
niezdolnych do pełnego rozwoju. (…) Jako zasada prawna, subsydiarność wskazuje, że prawa 
i wolności jednostek są źródłem wszystkich praw i obowiązków społeczności. (…) Zasadę 
subsydiarności można sprowadzić do dwóch podstawowych postulatów odnoszących się do 
relacji: jednostka-społeczność-państwo:

– tyle wolności, ile można; tyle uspołecznienia, ile koniecznie trzeba,
– tyle społeczeństwa, ile można; tyle państwa, ile koniecznie trzeba”10. 
Kolejna definicja zasady subsydiarności przedstawia problem odmiennie, zwracając uwagę 

na rzadko ujmowany aspekt ograniczania wolności: „jakakolwiek władza – rodzicielska, służ-
bowa, polityczna na wszystkich szczeblach – może być sprawowana jedynie wtedy, gdy wol-
ność zaangażowanych w nią podmiotów ulega osłabieniu. Jednakże w przypadku, gdy słabość 
ta staje się dotkliwa, władza mimo wszystko musi być wykonywana”11.

2. Polityczne aspekty subsydiarności

Jak trafnie zauważyła Chantal Millon–Delsol, mimo że „pomocniczość” czy „subsydiarność” 
to pojęcia ukształtowane dość niedawno, to „ludy europejskie od tysiącleci odwołują się jednak 
do idei pomocniczości, tak jak pan Jourdain posługiwał się prozą, to znaczy – bezwiednie”12. 

Na płaszczyźnie politycznej w Europie, wykluczając systemy dyktatorskie i totalitarne, re-
alizowane były dwa modele państwa. Pierwszy reprezentowały państwa unitarne, budujące 
jedność w oparciu o centralizację systemu politycznego. Ten model reprezentowała większość 
monarchii oraz republik. Drugi model – to państwa złożone, w których jedność konstruowano 
w oparciu o ideę federalistyczną, konfederację czy unię. Historycznie pierwszego przykładu 
takiej organizacji politycznej na gruncie europejskim dostarcza antyczny grecki model de-
mokracji. Organizacje plemienne i państwowe Wikingów oraz Germanów opierały się rów-
nież na ideach, które dzisiaj związane są z zasadą subsydiarności. Pierwsze Królestwo Nie-
mieckie, zwane również Świętym Cesarstwem Rzymskim Narodu Niemieckiego (962-1806) 
było, niezależnie od wielu przemian, zawsze związkiem kilkuset księstw, biskupstw, opactw, 
miast, hrabstw i drobniejszych majątków, posiadających szeroką autonomią, ale uznających 
zwierzchnictwo elekcyjnego króla niemieckiego (zwanego też w pewnych okresach cesa-

9 Dz. U. z 1994r. Nr 124, poz.607.
10 Ewa Popławska, Wpływ zasady subsydiarności na przemiany ustrojowe w Polsce, w: Dariusz Milczarek red., 

Subsydiarność, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996, s. 148 i 149. 
11 Chantal Millon-Delsol, Zasada subsydiarności – założenia, historia oraz problemy współczesne, w: Dariusz 

Milczarek red., Subsydiarność, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996, s. 41-42. 
12 Chantal Millon-Delsol, Zasada pomocniczości, s. 6. 
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rzem). W oparciu o zasadę subsydiarności powstała Konfederacja Szwajcarska (1291) oraz 
unie takie jak unia Polski i Litwy (1385 – Unia w Krewie, 1569 – Unia Lubelska) oraz unia 
Anglii i Szkocji (1707). Współcześnie w Europie państwami federacyjnymi są Austria, Belgia, 
Republika Federalna Niemiec i Szwajcaria. 

We wszystkich państwach złożonych odpowiednie przepisy prawne regulowały i regulują 
zakres spraw, które należą do wyłącznych kompetencji podmiotów zjednoczonych, oraz tych, 
które są realizowane przez organ centralny i jemu są powierzone. 

Wprowadzanie zasady subsydiarności do systemów politycznych państw europejskich roz-
poczęło się po II wojnie światowej. Państwa te poszukiwały idei, która pozwoliłaby kształtować 
demokratyczny ład w sposób wykluczający dominację państwa nad obywatelami, a zarazem 
zapewniający uprawnienia i zobowiązania państwa do pomocy jednostkom i społecznościom 
lokalnym. Oznaczało to nowe definiowanie stosunku między państwem a obywatelem. Ale 
najważniejszym faktem stało się przystąpienie do tworzenia wspólnej organizacji paneuropej-
skiej, która miałaby wykluczyć powstawanie konfliktów kontynentalnych. W procesie tworze-
nia jedności europejskiej zasada subsydiarności stanowiła gwarancję poszanowania autono-
miczności państw tworzących unię, a zarazem stanowiła gwarancję, że unia będzie służebna 
wobec państw ją tworzących, a nie podporządkowująca je dla swoich celów13. 

Rozwój idei pomocniczości jako zasady prawa międzynarodowego wiązał się więc z roz-
wojem idei integracji europejskiej. Zasada subsydiarności jest jedną z podstawowych zasad 
konstytuujących Unię Europejską i regulujących zakres kompetencji instytucji wspólnotowych 
i państw członkowskich, jednak w postaci definicji prawnych i zapisu w umowach międzyna-
rodowych zasada ta pojawiła się dość późno, choć wcześniej była ona znana i stosowana. 

Pierwszym aktem, tworzącym podwaliny Wspólnoty Europejskiej, było przyjęcie traktatu 
założycielskiego Wspólnoty Węgla i Stali 23 lipca 1952 roku przez 6 państw. Artykuł 5 Trak-
tatu Paryskiego zawierał implicite zasadę podejmowania bezpośrednich działań dotyczących 
rynku i produkcji wyłącznie w przypadku konieczności i w ścisłej współpracy z zaintereso-
wanymi. W Traktatach Rzymskich z 1957 roku, powołujących Europejską Wspólnotę Gospo-
darczą, zapisana została zasada utrzymania możliwie najszerszej autonomii państw powołu-
jących Wspólnotę i ograniczanie, do niezbędnego minimum, zarządzeń, którym członkowie 
Wspólnoty muszą się poddawać. Sama zasada pomocniczości zapisana została w odniesieniu 
do ochrony środowiska, w art. 130r pkt 4: „Wspólnota działa w dziedzinie ochrony środowi-
ska w zakresie, w jakim zadania określone w paragrafie 1 mogą zostać lepiej zrealizowane 
w skali Wspólnoty niż na szczeblu poszczególnych Państw Członkowskich. Bez uszczerbku 
dla środków o charakterze wspólnotowym, Państwa Członkowskie zapewniają finansowanie 
i realizację innych środków”.

Nadmierne, w przekonaniu państw członkowskich, władztwo Komisji Europejskiej spo-
wodowało wielką debatę na temat praktycznej realizacji zasady pomocniczości podczas pracy 
nad Traktatem o Unii Europejskiej, podpisanym 2 lutego 1992 r. w Maastricht. 

Artykuł 3b Traktatu z Maastricht precyzuje: „W zakresie, który nie podlega jej wyłącznej 
kompetencji, Wspólnota podejmuje działania, zgodnie z zasadą subsydiarności, tylko wów-
czas i tylko w takim zakresie, w jakim cele proponowanych działań nie mogą być zrealizowane 
w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast, z uwagi na skalę lub skutki 
proponowanych działań, mogą zostać lepiej zrealizowane przez Wspólnotę. Żadne działanie 
Wspólnoty nie wykroczy poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów określonych w ni-
niejszym Traktacie”14.

13 Ibidem, s. 92. 
14 Cyt. za red. Dariusz Mielczarek, Subsydiarność, Warszawa 1996, Centrum Europejskie Uniwersytetu 

Warszawskiego, s. 241. 



7

Subsydiarność w prawie i w praktyce samorządowej

Znaczny postęp w pracach nad precyzyjnym określeniem stosowania zasady pomocniczo-
ści w stosunkach międzynarodowych został dokonany podczas konferencji międzyrządowej, 
która doprowadziła do podpisania 2 października 1997 roku Traktatu Amsterdamskiego.  Do 
Traktatu tego dołączony został „Protokół w przedmiocie stosowania zasad subsydiarności 
i proporcjonalności”, w którym podkreślono między innymi, iż stosowanie zasady subsydiar-
ności nie może naruszać integralności prawa wspólnotowego, równowagi instytucjonalnej 
oraz relacji między prawem wspólnotowym a prawem narodowym państw członkowskich.

Przepisy Traktatu lizbońskiego, przyjętego 13 grudnia 2007 roku, wprowadziły pewne 
zmiany w rozumieniu i realizowaniu zasady subsydiarności15. Przede wszystkim uwzględnio-
ny został regionalny i lokalny wymiar jej stosowania. 

Rezultatem tego nowego podejścia była nowa treść przepisu traktatowego. Art. 5 Wer-
sji Skonsolidowanej Traktatu o Unii Europejskiej16 (dawny art. 5 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską) ujmuje tę problematykę następująco:

„1. Granice kompetencji Unii wyznacza zasada przyznania. Wykonywanie tych kompeten-
cji podlega zasadom pomocniczości i proporcjonalności.

2. Zgodnie z zasadą przyznania Unia działa wyłącznie w granicach kompetencji przyzna-
nych jej przez Państwa Członkowskie w Traktatach do osiągnięcia określonych w nich 
celów. Wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii w Traktatach należą do Państw Człon-
kowskich.

3. Zgodnie z zasadą pomocniczości, w dziedzinach, które nie należą do jej wyłącznej kom-
petencji, Unia podejmuje działania tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele 
zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez Pań-
stwa Członkowskie, zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym oraz lokalnym, 
i jeśli ze względu na rozmiary lub skutki proponowanego działania możliwe jest lepsze 
ich osiągnięcie na poziomie Unii.

Instytucje Unii stosują zasadę pomocniczości zgodnie z Protokołem w sprawie stosowania 
zasad pomocniczości i proporcjonalności. Parlamenty narodowe czuwają nad przestrzeganiem 
zasady pomocniczości zgodnie z procedurą przewidzianą w tym Protokole.

4. Zgodnie z zasadą proporcjonalności zakres i forma działania Unii nie wykraczają poza 
to, co jest konieczne do osiągnięcia celów Traktatów.

Instytucje Unii stosują zasadę proporcjonalności zgodnie z Protokołem w sprawie stosowa-
nia zasad pomocniczości i proporcjonalności” (czyli Protokołem nr 2).

Szersza analiza problematyki realizacji zasady pomocniczości w krajach europejskich nie 
jest dla celów niniejszego opracowania niezbędna, istotnym było podkreślenie ewolucji po-
dejścia do tej idei oraz podkreślenie zdecydowanej tendencji do pogłębiania stosowania tej 
zasady w wymiarach krajowych i międzynarodowych, wspólnotowych.

3. Pomocniczość w polskim porządku prawnym

Polska Rzeczpospolita Ludowa była państwem nie tylko unitarnym, ale i centralistycznym, 
w którym władza starała się kontrolować i podporządkowywać każdą aktywność obywatel-
ską. W sposób oczywisty zasada pomocniczości nie tylko nie miała prawa być realizowaną, 
ale nawet nauczanie Jana Pawła II, przekazujące te idee podczas pielgrzymek szerokim rze-
szom społecznym, było niebezpieczne dla władzy. Lapidarnie tę sytuację scharakteryzował 

15 Zwięzłe przedstawienie: Agnieszka Dobek, Zasada subsydiarności w Traktacie z Lizbony, Wrocławskie 
Studia Erazmiańskie, Zeszyty Studenckie, t. II, 2009, s. 178-195.

16 Dz. U. UE C 83/13 z 30.03.2010 r.
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Michał Kulesza: „W bloku wschodnim (przynajmniej w PRL) państwo nie było swoje. (…) 
My w Polsce wiedzieliśmy od samego początku – i tym może częściowo różniliśmy się od 
innych państw Europy Centralnej – że nie ma możliwości zbudowania nowego państwa je-
dynie od góry, to znaczy przez zmiany wewnątrz układu rządzenia, w parlamencie, w rządzie 
centralnym i w ministerstwach”17. Wydaje się, że ten wysoki poziom świadomości elit miał 
ścisły związek z nauczaniem Kościoła, tak silnego w Polsce oraz z pracami naukowymi takich 
ośrodków naukowo-akademickich, jak Katolicki Uniwersytet Lubelski, w którym w stanie 
wojennym znalazło zatrudnienie wielu opozycjonistów.

Pierwszą reformą ustrojową, podjętą bezpośrednio po wyborach z 4 czerwca 1989 roku, 
była reforma samorządowa, zainicjowana przez Senat, który był w Polsce pierwszą instytu-
cją polityczną wybraną w autentycznie wolnych wyborach od początku II wojny światowej. 
Odbudowa państwa obywatelskiego po 50 latach rządów niedemokratycznych zainicjowana 
została właśnie oddaniem społeczeństwu władzy w Polsce lokalnej. Reforma samorządowa 
wprowadzana była w ścisłej zgodzie z zasadami Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego18, 
sporządzonej w Strasburgu w 1985 roku, a ratyfikowanej przez rząd polski dopiero w 1993 
roku. Cytowany już współtwórca reformy samorządowej, Michał Kulesza, tak to wspominał: 
„O subsydiarności jako metodologicznej przesłance ustrojowej wiedzieliśmy w Polsce od po-
czątku przemian oraz – jak wskazałem wyżej – traktowaliśmy ją świadomie jako narzędzie tej 
transformacji”19. Odtworzenie polskich gmin było przedsięwzięciem rewolucyjnym, ale wdra-
żanym z wielką ostrożnością. Świadczy o tym choćby historia przekazywania gminom we 
władztwo szkolnictwa podstawowego: początkowo była to jedynie możliwość ich przejmowa-
nia, z czego w ciągu 5 lat skorzystała niespełna ¼ ogółu gmin, a pozostałe zostały ustawowo 
zobowiązane do ich przejęcia dopiero od 1 stycznia 1996 roku, a więc po ponad pięciu i pół 
roku funkcjonowania reformy samorządowej. W każdym razie pierwsze wybory samorządowe 
wygrane olbrzymią większością przez przedstawicieli Komitetów Obywatelskich „Solidarno-
ści” (ponad 53% mandatów) i przez przedstawicieli lokalnych komitetów wyborczych, niepo-
wiązanych z jakimikolwiek strukturami politycznymi (24% mandatów), oznaczały odebranie 
władzy w Polsce lokalnej przedstawicielom nomenklatury komunistycznej i przekazanie jej 
autentycznym miejscowym delegatom. 

Kolejne reformy, wprowadzane w Polsce od 1989 roku, służyły upodmiotowieniu społe-
czeństwa i praktycznemu wdrażaniu zasady subsydiarności w naszym kraju. Likwidacja hege-
monii partii komunistycznej i wprowadzenie pluralizmu politycznego otworzyło drogę do prze-
prowadzenia faktycznie w pełni wolnych wyborów parlamentarnych. Likwidacja gospodarki 
planowej, zarządzanej centralistycznie przez monopartię i wprowadzenie gospodarki rynko-
wej oznaczało szerokie uwolnienie inicjatywy indywidualnej, która zaowocowała prawdziwą 
eksplozją gospodarczą, w pierwszym okresie symbolizowaną handlem na łóżkach polowych 
i w „szczękach”. Otwarto możliwości realizowaniu aktywności indywidualnej w niezależnych 
stowarzyszeniach, nad którymi nadzór sprawowany jest jedynie pod względem zgodności sta-
tutów z prawem. Stowarzyszenia odegrały niedocenioną dotąd rolę w łagodzeniu kosztów spo-
łecznych przemian ustrojowych, obudzeniu aktywności obywatelskiej i w upodmiotowieniu 
całego społeczeństwa polskiego. Stowarzyszenia zawodowe i gospodarcze również odzyskały 
niezależność od wpływów partii politycznych, wraz z innymi organizacjami pozarządowymi 

17 Michał Kulesza, Zasada subsydiarności jako klucz do reform ustroju administracyjnego państw Europy 
Centralnej i Wschodniej ( na przykładzie Polski), w: D. Milczarek red. op. cit. s. 130 i 132. 

18 W języku polskim Karta ta przez wiele lat funkcjonowała jako Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, co było 
błędem tłumaczenia, gdyż Karta ta nie ma zastosowania do samorządu regionalnego. Nazwa Karty została sprostowana 
dopiero Obwieszczeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 154, poz. 1107). 

19 Ibidem, s. 135. 
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(NGO-sami) potrafiły przeciwstawiać się nieakceptowanym społecznie działaniom przedsta-
wicieli władzy politycznej. Samoorganizacja społeczeństwa jest jedną z głównych cech spo-
łeczeństwa obywatelskiego, a społeczeństwo obywatelskie nie istnieje bez wdrażania zasad 
pomocniczości. Ewolucja ta, będąca w istocie rewolucyjną zmianą, dokonała się bez wielkich 
zmian ustawowych i bez zmiany konstytucji.

Długa była droga do uchwalenia nowej ustawy zasadniczej, a spory wokół niej nie miały 
chyba precedensu w polskiej historii. Konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku odwołała się do za-
sady pomocniczości w sposób niezwykle skromny, ograniczając się do wymienienia samego 
hasła w preambule, bez przybliżenia jej zasad w treści przepisów konstytucyjnych: „(…) usta-
nawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte 
na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz 
na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”. Zapis ten 
nie zawiera normatywnych treści, stąd znaczącą rolę w jego interpretacji odgrywał Trybunał 
Konstytucyjny, którego orzeczenia przedstawiały wykładnię prawną tej zasady. Należy jed-
nak podkreślić, że zgodnie z przepisem konstytucyjnym subsydiarność jest narzędziem dla 
umacniania obywateli i ich wspólnot, a nie służy ochronie praw przez nich posiadanych: stąd 
jej otwarty charakter, nakazujący traktować ją jako normę regulującą porządek społeczny i po-
lityczny. Konstytucyjne umocowanie tej normy oraz fakt ratyfikowania Europejskiej Karty 
Samorządu Lokalnego, co zgodnie z art. 91 Konstytucji zobowiązuje Polskę do traktowania 
jej jako części krajowego porządku prawnego, powodują, że Polskę zobowiązują wszystkie 
unormowania dotyczące stosowania zasady pomocniczości, określone w tym dokumencie.

Niezwykle istotne, z punktu widzenia realizacji zasady pomocniczości w Polsce, są dwa 
przepisy konstytucyjne. Pierwszy z nich, zawarty w art. 3 przesądza o unitarnym charakterze 
państwa, co definiuje regiony wyłącznie jako pomocnicze organy, wykluczając ich quasi–auto-
nomiczność. Drugi z przepisów, zawarty w art. 15, przesądza o zasadzie decentralizacji władzy 
publicznej i narzuca obowiązek zapewnienia jednostkom terytorialnym zdolności wykonywania 
zadań publicznych powierzonych im ustawami. Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że 
przy przekazywaniu i realizacji tych zadań winna być zachowana zasada pomocniczości. 

Warto przytoczyć precyzyjną ocenę zakresu tych dwóch pojęć: „Zasada decentralizacji ma 
kształtować relacje między organami władzy publicznej, podczas gdy zasada pomocniczości 
eksponuje dodatkowo problematykę społeczeństwa obywatelskiego, czyli jest szersza od za-
sady decentralizacji. Zasada decentralizacji nakazuje ustawodawcy rozpraszać kompetencje 
publiczne między wiele usamodzielnionych podmiotów prawa publicznego (w tym samorządy 
terytorialne), natomiast zasada subsydiarności – zwiększyć możliwości społeczeństwa nie-
ujętego w ramy władz publicznych (referendum, obecność na sesji rady/sejmiku, inicjatywa 
ustawodawcza, itp.)”20. 

Ze względu na lakoniczność przepisów prawnych dotyczących praktycznego przełożenia 
zasady subsydiarności na życie społeczne niezwykle istotne jest w tej mierze orzecznictwo 
Trybunału Konstytucyjnego, który podejmuje rozstrzygnięcia w sytuacjach konfliktowych, 
kiedy to partnerzy społeczni mają wątpliwości co do zasadności rozstrzygnięć ustawodawcy21.

Najpełniejszej wykładni zasady subsydiarności w rozumieniu polskiego prawodawcy do-
starczył wyrok Trybunału Konstytucyjnego K 24/02 z 18 lutego 2003 r.,22 związany z wnio-

20 Kazimierz Bandarzewski, Paweł Chmielnicki, Wiesław Kisiel, Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, 
Lexis Nexis, Warszawa 2006, s. 64. 

21 Przegląd wyroków Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie przedstawiła Agnieszka Dobek, Zasada 
pomocniczości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego, 
2008, s. 155-168, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/doccontent?id=24604&from=FBC  

22  D. U. z 2003 r. Nr 38, poz. 334.



10

Biuro Analiz i Dokumentacji, Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych

skiem sześciu gmin warszawskich o zbadanie zgodności z Konstytucją i Europejską Kartą 
Samorządu Lokalnego ustawy z dnia 15 maja 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy, likwidującej 
11 gmin Warszawy i tworzących jedną, dwumilionową gminę. Orzeczenie Trybunału wraz 
z uzasadnieniem liczy 52 strony i zwięzłe przedstawienie tego orzeczenia zawsze będzie ob-
ciążone pewnym subiektywizmem. 

Wnioskodawcy zarzucali między innymi ustawie, że decyzja ustawodawcy narusza konsty-
tucyjną zasadę decentralizacji władzy publicznej, realizowaną w postaci samorządu terytorial-
nego (art. 15 i art. 16 Konstytucji w związku z art. 164 ust. 1 i 3 Konstytucji) oraz wyrażoną 
w Preambule Konstytucji zasadę pomocniczości. Likwidacja wspólnoty samorządowej, mimo 
że w pewnych warunkach dopuszczalna, wymagała, zdaniem gmin skarżących, zaistnienia 
szczególnie ważnych przesłanek i musiała służyć realizacji innych wartości konstytucyjnych, 
gdyż oznaczała pozbawienie mieszkańców ukształtowanego w dotychczasowy sposób prawa 
do samorządu.

Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu podkreślił: mimo iż Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej stanowi w art. 15 ust. 1, że ustrój terytorialny państwa zapewnia decentralizację wła-
dzy publicznej, to pojęcie decentralizacji jest rozmaicie rozumiane w literaturze przedmiotu. 
„Granice decentralizacji wyznaczone są przede wszystkim przez zasadę jednolitości Rzeczy-
pospolitej (art. 3 Konstytucji). Urzeczywistnienie tej zasady jest do pogodzenia z zapewnie-
niem decentralizacji władzy publicznej przez ustrój terytorialny państwa pod warunkiem za-
chowania zgodnych z Konstytucją relacji między zakresem zadań i uprawnień poszczególnych 
ogniw w strukturze władzy. (…) Decentralizacja nie wyklucza więc takich rozwiązań ustro-
jowych w dziedzinie samorządu terytorialnego, które polegają na wyłączeniu pewnych spraw 
z kompetencji organów lokalnych i przekazaniu ich innym organom władzy. Wyłączenie to 
powinno być dokonane w zakresie określonym prawem, a zatem w zgodzie z Konstytucją, 
w drodze ustawy, przy poszanowaniu wymagań racjonalności. Europejska Karta Samorządu 
Terytorialnego stwarza w art. 4 ust. 4 podstawę do ograniczenia kompetencji społeczności 
lokalnych przez centralny lub regionalny organ władzy jedynie w zakresie przewidzianym pra-
wem. Wzgląd na wspólne dobro wszystkich obywateli stolicy państwa może uprawniać usta-
wodawcę do tego, by kompetencje przyznane gminom warszawskim były ograniczone w ten 
sposób, że w miejsce istniejących gmin zostanie utworzona jedna gmina”. Trybunał następnie 
uznał, że „Zasada decentralizacji to pojęcie zastane, wielowymiarowe i niejednoznaczne, obej-
mujące z jednej strony zakaz skupiania władzy, z drugiej zaś nakaz poszukiwania najbardziej 
efektywnych rozwiązań strukturalnych, pozwalających jednostkom samorządu zachować zdol-
ność do wykonywania zadań publicznych. Do ustawodawcy zatem należy ustalenie znaczenia 
zasady decentralizacji w konkretnej dziedzinie będącej przedmiotem regulacji. (…) Z art. 15 
Konstytucji wynika, że decentralizacja władzy publicznej musi (uwzględniając więzi społecz-
ne, gospodarcze i kulturowe) zapewniać także jednostkom terytorialnym zdolność wykony-
wania władzy publicznej. Do ustawodawcy należy ocena, jaki kształt podziału terytorialnego 
zapewnia jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania władzy publicznej. Ustawodawca 
może więc uważać, że zastąpienie jedną jednostką samorządu terytorialnego (obejmującą m.st. 
Warszawę) ustawowo podzieloną na dzielnice o bardzo wzmocnionym statusie, w których bę-
dzie się nadal odbywać obsługa mieszkańców dotychczasowego związku komunalnego samo-
dzielnych gmin warszawskich, przyczyni się do poprawy zarządzania w skali ogólnomiejskiej 
i nie naruszy rzeczywistych uprawnień samorządowych mieszkańców Warszawy”. Rozstrzy-
gające było następujące stwierdzenia Trybunału: „Zasada pomocniczości powinna być rozu-
miana w całej swej złożoności, która polega na tym, że umacnianie uprawnień obywateli i ich 
wspólnot nie oznacza rezygnacji z działań władzy publicznej na szczeblu ponadlokalnym, 
a przeciwnie, wymaga tego rodzaju działań, jeżeli rozwiązywanie problemów przez organy 
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szczebla nie jest możliwe. (…) Zasada pomocniczości nie wyklucza wprowadzenia jednej 
gminy zamiast jedenastu. Przeciwnie, przewidziane w kwestionowanej ustawie rozwiązania 
mogą sprzyjać umocnieniu uprawnień obywateli i ich wspólnot, jeżeli nowy ustrój Warszawy 
będzie zwiększał zdolność wykonywania zadań publicznych przez jednostki terytorialne”23.

W innym orzeczeniu, U 5/04 z 18 lipca 2006 roku24, Trybunał Konstytucyjny ponownie 
odniósł się do problemu decentralizacji i pomocniczości. Rozpatrując wnioski Rady Powiatu 
Wielickiego, Rady Gminy Kłaj i  Rady Gminy Raciąż dotyczące rozporządzenia Rady Mini-
strów z 22 lipca 2003 r. w sprawie ustalania granic, zmiany nazw i siedzib władz niektórych 
gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta Trybunał uznał, że skarżone roz-
porządzenie jest zgodne z Konstytucją RP, a także z Europejską Kartą Samorządu Lokalne-
go. Warto ponownie zacytować fragment wyroku, odnoszący się do omawianej problematyki: 
„Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie odnosił się w swoim orzecznictwie (np. w wyroku z 18 
lutego 2003 r., sygn. K 24/02, OTK ZU nr 2/A/2003, poz. 11) do konstytucyjnego pojęcia de-
centralizacji. Organy zdecentralizowane cechuje samodzielność, rozumiana jako wyposażenie 
w prawo do względnie samodzielnego działania w granicach ustawowo dopuszczalnych, oraz 
niezawisłość oznaczająca wolność od ingerencji w ich sprawy organów wyższego stopnia. 
Prawna definicja decentralizacji uwypukla trzy zagadnienia: 1) przekazanie zadań publicznych 
do realizacji na szczebel lokalny, 2) korzystanie przez organy lokalne z majątku oraz uprawnień 
gwarantujących ich samodzielność oraz możliwość decydowania o sprawach publicznych, 3) 
posiadanie odpowiednich środków finansowych dla realizacji własnej polityki. Oznacza pro-
ces poszerzania uprawnień jednostek władzy publicznej niższego stopnia w drodze przekazy-
wania im zadań, kompetencji oraz niezbędnych środków (zob. N. Gajl, Finanse i gospodarka 
lokalna na świecie, Warszawa 1993, s. 12). Decentralizacja nie wyklucza jednak możliwości 
przyjęcia takich rozwiązań ustrojowych w dziedzinie samorządu terytorialnego, które polegają 
na wyłączeniu pewnych spraw z kompetencji organów lokalnych i przekazaniu ich innym or-
ganom władzy. Wyłączenie to powinno być dokonane w zakresie określonym prawem, a zatem 
w zgodzie z Konstytucją, w drodze ustawy, przy poszanowaniu wymogu racjonalności. Grani-
ce decentralizacji wynikać mogą także ze zmian polityki państwa, stanu gospodarki lokalnej, 
możliwości dostosowania administracji do wykonywania służby publicznej zgodnie z zasadą 
pomocniczości. Podstawowym założeniem społecznym i konstytucyjnym w tym zakresie jest 
lokowanie aparatu wykonującego zadania jak najbliżej obywateli, co jednak musi być doko-
nywane po uwzględnieniu wszelkich okoliczności społeczno-gospodarczych warunkujących 
przeprowadzone zmiany”. 

Zacytowane powyżej wyroki Trybunału Konstytucyjnego, jak i inne, tu nieprzytaczane, do-
wodzą, że zasada pomocniczości teoretycznie jest mocno ugruntowana w polskim prawie, na-
tomiast jest zasadą, która może być oceniana niezwykle elastycznie. Normy Europejskiej Kar-
ty Samorządu Lokalnego nie pozwalają gminom walczyć o swoje kompetencje na podstawie 
przywoływania zasady pomocniczości i decentralizacji, bowiem wyłącznie do ustawodawcy 
należy ocena, który szczebel organizacji samorządowej ma możliwości realizacji konkretnych 
zadań. Nie można, zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, traktować subsydiarności jako naka-
zu przekazywania zadań jak najniżej, gdyż do ustawodawcy należy zawsze ocena, który szcze-
bel samorządowy jest najwłaściwszy do przyjęcia konkretnych zadań oraz czy nie zachodzi 
konieczność wycofania się z podjętych uprzednio decyzji, przekazujących kompetencje jak 
najniżej. Ustawodawca może również decydować o ponownej centralizacji. Z tego punktu 
widzenia nie naruszała zasady subsydiarności i decentralizacji likwidacja 11 gmin Warszawy 

23 Krytyczną glosę do niniejszego orzeczenia Trybunału przedstawił Bogusław Banaszak, Glosa do wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2003 r., (sygn. akt K 24/02) , Przegląd Sejmowy, 4 (57), 2003, s. 111-118.

24 Dz. U. z 2006 r. Nr 134, poz. 948. 
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oraz utworzenie rady gminy w dwumilionowym mieście, gdyż potencjalnie ta rada mogłaby 
przekazać pewne kompetencje swoim jednostkom pomocniczym, dzielnicom. 

Dość radykalną ocenę tego wyroku Trybunału i całej jego linii orzeczniczej w sprawach 
dotyczących subsydiarności i decentralizacji przedstawił Paweł Chmielnicki25. Warto za-
cytować pewne jego osądy: „właśnie ten wyrok drastycznie obnaża wady koncepcji subsy-
diarności w odniesieniu do podziału zadań między suprasystem i subsystemy. A to dlatego, 
iż – zdaniem Trybunału Konstytucyjnego – z zasady tej, choć respektowanej i uznawanej 
za wzorzec kontroli, zdaje się nic nie wynikać w kontekście znoszenia jednostek samo-
rządu terytorialnego wolą ustawodawcy, który – najwyraźniej – jest uprawniony czynić 
to według swego uznania. Mianowicie, utworzenie, w miejsce kilkunastu gmin, jednej, 
gigantycznej, dwumilionowej gminy nie pozostaje – w rozumieniu Trybunału Konstytu-
cyjnego – w sprzeczności z zasadą subsydiarności, choć zdawać by się mogło, iż zabieg 
ustawodawcy należałoby ocenić całkiem odwrotnie – właśnie w świetle omówionych wy-
żej, założeń koncepcji pomocniczości. (…) Prezentacja tych wywodów Trybunału Kon-
stytucyjnego wskazuje, jak głębokim relatywizmem może być dotknięta wykładnia zasady 
subsydiarności, pomimo niekwestionowania jej mocy dyrektywnej dla ustawodawcy i or-
ganów orzekających”26. 

4. Subsydiarność w praktyce samorządowej

Subsydiarność w praktyce samorządowej powinna być instrumentem regulującym relacje 
między jednostką i wspólnotami istniejącymi na terenie państwa oraz określającym zakresy kom-
petencyjne wspólnot różnego poziomu. Najprostsze rozumienie zasady subsydiarności oznacza, 
że zadania powinny być realizowane przede wszystkim na jak najniższym poziomie organizacyj-
nym, a jednostki wyższego poziomu powinny wspierać jednostki niższe w realizacji ich zadań 
oraz przejmować wyłącznie te, które nie mogą być realizowane na niższych poziomach. Zasada 
ta odnosi się więc w równej mierze do obywateli (co ma zastosowanie m. in. w działaniach opie-
ki społecznej), jak i w odniesieniu do wspólnot obywatelskich różnego szczebla. 

Przepisy konstytucyjne poświęcone samorządowi terytorialnemu (rozdział IV Konstytu-
cji) są obszerne i dość jednoznaczne. Konstytucja na mocy art. 163 przekazuje samorządowi 
zadania publiczne niezastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz 
publicznych. Tak więc to samorząd, a nie administracja rządowa, powinien być w pierwszej 
kolejności odbiorcą zadań, kompetencji i środków publicznych.

Jednak, jak podkreśla Paweł Chmielnicki, „moc dyrektywna zasady subsydiarności okazuje 
się wątpliwa w tym sensie, iż przedmiotowa zasada nie pozwala na wskazanie miarodajnych 
przesłanek do określenia katalogu zadań, jakie mogą efektywnie wykonywać jednostki mniej-
sze. Stąd ustawodawca i orzecznictwo dysponują bardzo szeroką swobodą, momentami grani-
czącą z dowolnością (jak widać na przykładzie ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta 
stołecznego Warszawy) w interpretacji tego, czy samorząd terytorialny powinien wykonywać 
zadania publiczne, czy też nie” 27.

Należy podkreślić, iż jednostki samorządu terytorialnego traktują zasadę pomocniczości 
jako normę, która nadaje im prawo do występowania do władz zwierzchnich z postulatami 

25 Paweł Chmielnicki, „Istotna część zadań publicznych” i zasada subsydiarności jako konstytucyjne dyrektywy 
określające zakres działania samorządu terytorialnego i ich realizacja w ustawodawstwie i orzecznictwie, w: red. Paweł 
Sarnecki, Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe i praktyka, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005, s. 57-82. 

26 Ibidem, s. 63 i 64.
27 Ibidem, s. 67-68. 
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i żądaniami odnośnie zakresu swych uprawnień, a nierespektowanie ich oczekiwań znajduje 
czasami odzwierciedlenie we wnioskach kierowanych do Trybunału Konstytucyjnego.

Przedstawiony powyżej casus Stolicy i inne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego pozwa-
lają stwierdzić, że sądy i administracja nie traktują konstytucyjnej normy pomocniczości jako 
samodzielnego kryterium oceny. Trybunał Konstytucyjny w kolejnych orzeczeniach potwier-
dzał, że zasadę pomocniczości traktuje jako niezwykle złożoną i niejasną, a przy jej stosowa-
niu uwzględnia przede wszystkim inne normy zawarte w ustawie zasadniczej.

Zawarta w art. 164 Konstytucji norma przesądza, że podstawową jednostką samorządu te-
rytorialnego jest gmina. Z tego przepisu, opierając się na zasadzie pomocniczości, nie można 
jednak wyciągać wniosków odnośnie zakresu kompetencji. Podstawowa nie oznacza najniż-
sza, czy najbliższa obywatelowi, ale przecież na terenie każdego powiatu jest co najmniej kilka 
gmin: stąd wniosek, że właśnie gmina jest najbliższa obywatelowi. Nie znajduje to jednak 
pełnego odzwierciedlenia w  zakresie powierzonych jej zadań. 

Szczegółowe porównanie zadań trzech szczebli samorządowych: gminy, powiatu i woje-
wództwa samorządowego28, pozwala stwierdzić, że ustawodawca dokonał decentralizacji za-
dań i przekazał znaczną część zadań publicznych właśnie samorządowi. W opinii większości 
organizacji samorządowych przekazanie zadań nie łączyło się z odpowiednim przekazaniem 
kompetencji i środków finansowych dla ich realizacji. 

Pełna analiza powyższego zagadnienia przerasta znacznie ramy tego opracowania. Przykła-
du mogą tu dostarczyć trzy istotne z punku widzenia obywatela i samorządu zadania. Pierwsze 
związane jest z realizacją zadań oświatowych i wychowawczych. Samorządy mają obowiązek 
finansowania placówek oświaty i te zadanie pochłaniają istotną część budżetów samorządo-
wych, nie mają jednak żadnego wpływu na wypłacane pensje i pracę nauczycieli, gdyż to Kar-
ta Nauczyciela i decyzje rządowe przesądzają o uposażeniach i o obowiązujących godzinach 
pracy nauczycieli. Samorządy mogą podejmować decyzje o tworzeniu i likwidacji placówek 
szkolnych, lecz nie posiadają żadnego wpływu na programy nauczania czy na sytuację we-
wnątrz szkoły, oprócz przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora szkoły. 

W zakresie placówek służby zdrowia sytuacja wygląda chyba jeszcze bardziej dramatycz-
nie. Zadania z zakresu ochrony zdrowia należą do ustawowego zakresu zadań wszystkich 
szczebli samorządu, ale finansowanie zadań z zakresu służby zdrowia następuje całkowicie 
poza ich budżetami i kompetencjami. Samorządy oczywiście posiadają prawo doposażenia 
placówek służby zdrowia, podejmowania decyzji o budowie nowych bądź o likwidacji sta-
rych, po dokonaniu odpowiednich uzgodnień z administracją rządową. 

Drogi i komunikacja to również zadania samorządowe, których realizacja jest niezwykle 
utrudniona. Skomplikowany system prawny określa, które drogi są w zarządzie gminy, które 
są powiatowe, które są drogami wojewódzkimi, a które krajowymi. W miastach zdarza się, że 
jedna droga ma trzech zarządców, prawie normą jest dwóch zarządców, sprawujących nadzór 
i podejmujących decyzje w sprawie różnych odcinków takiej drogi. Uzgodnienie działań w tej 
sytuacji wymaga wielu biurokratycznych zabiegów, natomiast normą jest, że gmina nie jest 
zorientowana w planowanych działaniach służb powiatowych na danej drodze. Stąd często 
opisywane w prasie sytuacje, kiedy świeżo wyremontowane drogi są rozkopywane dla prze-
prowadzenia inwestycji, o której budujący uprzednio drogę nie miał pojęcia. Znana powszech-
nie była i jest sytuacja środków przeznaczanych na drogi przez powiaty. 

Istotnym elementem zasady pomocniczości jest pewna autonomia podmiotu realizującego 
powierzone mu zadania. W ramach tej swobody powinien on posiadać uprawnienia do podej-
mowania decyzji o wewnętrznym ustroju. Można postawić tezę, iż na tej płaszczyźnie zasada 
pomocniczości nie znajduje właściwego odzwierciedlenia w polskim prawie samorządowym. 

28 Analizę taką przeprowadził Paweł Chmielnicki, op. cit., ss. 68-74. 
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Świadczy o tym na przykład uniformizacja ustroju samorządowego w skali kraju oraz nie-
wprowadzenie kategoryzacji gmin. Dyskusja nad koniecznością wprowadzenia takich rozwiązań 
prawnych toczy się praktycznie od początku odrodzenia samorządu w III RP. Jest oczywistym, 
że inaczej funkcjonuje gmina wiejska z kilkunastoma tysiącami mieszkańców, a inaczej gmina 
miejska z milionową lub dwumilionową ludnością. Jedynymi wyjątkami w ustawie są gminy 
uzdrowiskowe (art. 38 ustawy o samorządzie gminnym) oraz miasto stołeczne Warszawa. Usta-
wa o samorządzie gminnym przesądza, iż ustrój wewnętrzny wszystkich gmin jest identyczny, 
różna jest tylko liczba radnych. Nie pozostawia ona zarazem żadnego marginesu swobody na 
samodzielne podejmowanie decyzji, jak na przykład w sprawie zatrudnienia sekretarza gminy, 
niezależnie od wielkości gminy i pozostających w jej gestii środków finansowych.

Znaczącym działaniem na rzecz realizacji zasady subsydiarności przez jednostki samo-
rządu terytorialnego jest zwiększenie możliwości działania tych jednostek, które są najbliżej 
ludzi, a więc w przypadku gminy jednostek pomocniczych, którymi, zgodnie z ustawą o sa-
morządzie gminnym, są dzielnice, osiedla, sołectwa i inne jednostki. Dwudziestoletni okres 
rozwoju samorządu nie może w tym zakresie wykazać się szczególnymi dokonaniami, wręcz 
można mówić o dokonanym w tym zakresie pewnym regresie. Odpowiedzialność ciąży tu 
przede wszystkim na ustawodawcy, który sztywnymi przepisami uniemożliwia przekazywanie 
kompetencji i środków finansowych jednostkom pomocniczym. Względnie dobra jest pozycja 
sołectw, jednak znacznie ważniejsze byłoby umożliwienie tworzenia takich samorządowych 
jednostek pomocniczych w miastach (dzielnicach, osiedlach i innych), które mogłyby być wy-
posażone w określone kompetencje. 

Mówiąc o tych aspektach rzeczywistego funkcjonowania zasady subsydiarności, nie należy 
zapominać o innych. 

W Polsce obserwujemy braki właściwej, szerokiej współpracy jednostek samorządu z mieszkań-
cami i ich reprezentacjami. Rady gmin nie są nawet przygotowane na szerokie spotkania z miesz-
kańcami, a gdy do nich dochodzi – to przeważnie nie z inicjatywy radnych, ale z inicjatywy miesz-
kańców, w związku z zaistniałymi konfliktami społecznymi, związanymi z decyzjami samorządu. 
Niezwykle rzadko rady gmin podejmują uchwały zainicjowane przez mieszkańców, równie rzadko 
starają się uzyskać stanowisko członków wspólnoty samorządowej wyrażane w referendum. Ge-
neralnie można więc ocenić, że organy samorządów, dopominając się często respektowania zasady 
subsydiarności od przedstawicieli organów wyższego szczebla, wcale nie kwapią się do przyzna-
wania swym obywatelom i lokalnym organizacjom społecznym prawa włączania się w załatwianie 
spraw lokalnych, najżywiej dotyczących członków wspólnoty samorządowej.

Istnieje jeszcze jeden aspekt subsydiarności, który nie został poruszony w powyższych roz-
ważaniach. Subsydiarność oznacza nie tylko przekazywanie kompetencji do grup jak najniż-
szych, najbliższych najmniejszym wspólnotom społecznym, ale i zobowiązanie grup wyższych 
do przychodzenia z pomocą grupom niższym, które mają problemy z właściwą realizacją po-
wierzonych im zadań. Ciekawe pytanie dotyczące takiego praktycznego stosowania zasady 
subsydiarności zadał Michał Kulesza29. Otóż w 1995 roku jedna z polskich gmin, z przyczyn 
od siebie niezależnych, zbankrutowała. Nie uzyskała pomocy ani sejmiku samorządowego, ani 
województwa, ani rządu. Autor postawił retoryczne pytanie: czy zasada subsydiarności może 
być wyłącznie orężem dla obrony przed zakusami centralizacyjnymi grup wyższego rzędu – 
czy też grupy wyższego rzędu muszą praktycznie poczuwać się do odpowiedzialności za jedną 
z głównych zasad subsydiarności: zobowiązania do pomocy grupom niższym w realizacji za-
dań, których samodzielnie nie mogą zrealizować. 

Niezależnie od pewnych krytycznych uwag, należy podkreślić, że reformy samorządowe 
z roku 1990 i z 1998 oznaczały rewolucyjną zmianę całego systemu administracji publicznej 

29 M. Kulesza, op. cit., s. 129-130. 
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w Polsce. Oznaczało przekazanie, zgodnie z zasadą pomocniczości, istotnej części zadań pu-
blicznych do gestii samorządu, w największym stopniu samorządowi gminnemu, który jest 
nie tylko podstawowym szczeblem organizacji samorządowej, ale i najbliższym obywatelom. 
Przegląd najważniejszych zadań, powierzonych samorządowi, dokumentuje to jednoznacznie. 
Do zadań własnych gminy należy: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomo-
ściami, gospodarka wodna, gospodarka wodno- kanalizacyjna, drogi gminne, transport zbio-
rowy, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, mieszkalnictwo, targowiska i hale targowe, zieleń 
gminna i zadrzewienia, cmentarze gminne, szkolnictwo, kultura i sport, polityka prorodzinna, 
ochrona środowiska, gospodarowanie mieniem gminy, współpraca z organizacjami pozarządo-
wymi, promocja gminy. Do zadań własnych powiatów należą: edukacja, promocja i ochrona 
zdrowia, pomoc społeczna, polityka prorodzinna, wspieranie osób niepełnosprawnych, trans-
port zbiorowy i drogi publiczne, kultura, kultura fizyczna, turystyka, geodezja, gospodarka 
nieruchomościami, administracja architektoniczno–budowlana, gospodarka wodna, ochrona 
środowiska, ochrona przeciwpowodziowa, ochrona praw konsumenta, przeciwdziałanie bez-
robociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy, obronność, promocja powiatu. Zadania własne 
województwa to: edukacja, w tym szkolnictwo wyższe, promocja i ochrona zdrowia, kultura, 
pomoc społeczna, polityka prorodzinna, modernizowanie obszarów wiejskich, zagospodaro-
wanie przestrzenne, ochrona środowiska, ochrona przeciwpowodziowa, gospodarka wodna, 
transport zbiorowy, drogi publiczne, kultura fizyczna i turystyka, ochrona praw konsumentów, 
obronność, bezpieczeństwo publiczne, przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego 
rynku pracy. Skala tych zadań, niegdyś należących do wyłącznej gestii państwa, najdobitniej 
ukazuje wymiar przemian. 

Podsumowując, należy stwierdzić, iż w minionym dwudziestoleciu zasada pomocniczości, 
uprzednio nieistniejąca w porządku prawno-społecznym PRL, została mocno ugruntowana 
w świadomości społecznej, zwłaszcza wśród działaczy samorządowych i NGO-sów. Ugrun-
towanie tej zasady w świadomości społecznej nie oznacza szerokiej jej realizacji. Stanowi to 
istotne utrudnienie w pełnej odbudowie społeczeństwa obywatelskiego. Znaczący jest fakt, że 
w ciągu 20 lat nie pojawił się żaden akt prawny zawierający definicję prawną zasady pomoc-
niczości, jak również, że Trybunał Konstytucyjny, wielokrotnie podejmujący w swych orze-
czeniach problematykę pomocniczości i decentralizacji, nie pokusił się o przestawienie pełnej 
wykładni obu tych terminów, a z przedstawianej przez niego wykładni wynika niezwykle „ela-
styczne” jej pojmowanie. 

Równocześnie należy pamiętać, iż zasada subsydiarności nie może być absolutyzowana, 
gdyż, jak trafnie zauważył Andrzej Zoll, „daleko idące uwalnianie państwa od jego zadań mogło-
by prowadzić nie tyle do usprawnienia wykonywania zadań publicznych, ile do zanarchizowania 
stosunków społecznych i zagrożenia podstawowym wolnościom i prawom obywatelskim”30. 

30 A. Zoll, Prywatyzacja zadań publicznych, „Rzeczpospolita” z 13 listopada 2000, cyt. za Kazimierz 
Bandarzewski, op. cit., s. 62. 
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