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Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej
– zarys prawno-historyczny
Najdoskonalszą formą wypełniania funkcji państwowych
jest wykonywanie pojedynczych lokalnych zadań państwa
przez osoby wybrane, które by chciały dobrowolnie
zadania te spełniać, jako swoje własne. Samorząd ma być
wprowadzony, gdyż leży w interesie państwa, aby naród
wyszedł ze stanu niemowlęctwa przez nadanie mu prawa
decydowania o jego miejscowych prawach.
Baron Karl von Stein (1757-1831)1

Wprowadzenie
W 2015 roku przypada 25. rocznica powstania odrodzonego samorządu terytorialnego,
w tworzeniu którego podstawową rolę odegrał Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to więc
dobra okazja, aby przypomnieć, opierając się na istniejącej, bogatej literaturze przedmiotu,
najważniejsze regulacje prawne kształtujące ustrój samorządowy II Rzeczypospolitej. Ponadto, celem opracowania jest ukazanie podstawowych projektów, założeń programowych, tez
oraz idei przedstawianych przez ówczesne partie i stronnictwa polityczne dotyczących znaczenia, miejsca oraz funkcji samorządu terytorialnego w systemie politycznym ówczesnej Polski.
Zarówno w przypadku odradzającej się po bez mała pięćdziesięciu latach rządów komunistycznych idei samorządu terytorialnego i jej ustawowego urzeczywistnienia w 1990 roku,
jak i w przypadku budowy ustroju samorządu w okresie dwudziestolecia międzywojennego
zwracają uwagę podobne wydarzenia, które mimo odległego czasu je dzielącego, towarzyszyły tym procesom, tak istotnym dla prawidłowego funkcjonowania państwa. Chodzi przede
wszystkim o szeroką dyskusję na temat najwłaściwszego modelu samorządu lokalnego, jaka
została podjęta przez ówczesnych polityków na forum parlamentarnym, jak również przez
liczne środowiska eksperckie i doradcze lub też inne zainteresowane tym zagadnieniem środowiska społeczne.
W obu przypadkach środowiskom, którym przypadło pracować ab novo w niełatwym
okresie kształtowania się niepodległego bytu państwowego, zależało na wypracowaniu takiego modelu samorządu terytorialnego, który z jednej strony godziłby zarówno propozycje
różniących się od siebie środowisk politycznych, z drugiej zaś realistycznie odpowiadałby

1
Pruski polityk, w latach 1804-1807 minister, jeden z twórców przemian ustrojowych (modernizacyjnych)
w państwie pruskim XIX wieku; wprowadził m. in. nowy podział administracyjny państwa i samorząd miejski (1808)
oraz doprowadził do przeobrażeń w dziedzinie stosunków społecznych (reforma chłopska (1807)).
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ówczesnym realiom polityczno-administracyjnym, potrzebom oraz oczekiwaniom związanym
z jego funkcjonowaniem.
W Europie powstanie instytucji samorządu terytorialnego w „nowoczesnym” tego słowa
znaczeniu stało się możliwe dopiero pod koniec XVIII wieku, podczas przemian politycznych
i społecznych zachodzących w absolutystycznej Francji, gdzie w dobie rewolucyjnych zmian
zapoczątkowanych w 1789 roku stworzone zostały podstawy dla funkcjonowania ustroju demokracji obywatelskiej w następstwie nadania jednostce praw publicznych. Pośród aktów
prawnych przyjętych przez Konstytuantę podstawowe znaczenie miała ustawa o gminach z 14
grudnia 1789 roku. Akt ten wskazywał na samorząd jako na czwartą władzę (po ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej). Przede wszystkim ujednolicił on ustrój gmin, rozróżnił
organy stanowiące i wykonawcze oraz ustanowił demokratyczną zasadę wybieralności organów samorządowych.
Uchwalona dwa lata później pierwsza konstytucja republikańska (1791) określała samorząd
mianem „władzy komunalnej”. Można powiedzieć, że akt ten wywarł znaczący wpływ na
teorie samorządowe, kształtujące się od początku XIX wieku w innych krajach europejskich
takich jak np. Prusy. Zmianom sprzyjał okres po klęsce Prus w wojnie z Francją (1806), gdzie
punktem wyjścia dla budowy samorządu i związanych z nim teorii stała się walka miasta z absolutyzmem monarszym i książęcym. Wprowadzona w 1808 roku, za sprawą ministra Karla
von Steina, ordynacja miejska propagowała idee decentralizacji władzy zakładając, że oddanie
jej w ręce mieszkańców stanowi wyraz zaufania do nich oraz rozszerza zakres działalności
publicznej.

Zarys instytucji samorządowych oraz quasi-samorządowych
na obszarach byłej Rzeczypospolitej przed 1918 r.
Geneza samorządu terytorialnego w Polsce sięga schyłku I Rzeczypospolitej, kiedy zapewne pod wpływem republikańskich idei rewolucyjnej Francji uchwalona została ustawa z 18
kwietnia 1791 r. o tytule Miasta nasze królewskie wolne w państwach Rzeczypospolitej, która
jako pierwszy akt rangi publiczno-prawnej stanowiła o samodzielności lokalnej2. Przepisy tej
ustawy zostały później zastosowane w treści Konstytucji 3 Maja z 1791 r. (w rozdziale – Prawo o miastach).
Po upadku Rzeczypospolitej rozwiązania dotyczące funkcjonowania samorządowej administracji lokalnej znajdujemy na obszarze Rzeczypospolitej Krakowskiej (państwa powstałego
na mocy uchwały Kongresu Wiedeńskiego z 1815 r. i istniejącego do 1846 r.), znajdującej
się w obrębie zaboru austriackiego. Jej podział administracyjny zakładał istnienie 17 gmin
wiejskich (sam Kraków podzielony był na 7 gmin miejskich), na czele których stali wybieralni wójtowie, pełniący rolę organów administracji. Trzeba także dodać, że to właśnie na
terenie Galicji w latach 60. i 70. XIX wieku, po nadaniu pewnej autonomii można doszukiwać
się konkretnych rozwiązań prawnych dotyczących samorządu terytorialnego. Bezsprzecznie
2

Fragment art. 1 (O miastach) „12. Obieranie przez obywatelów miast własnego magistratu, mianowicie burmistrzów, wójtów i wszelkich urzędników, jako jest cechą wolności, tak przy tejże wolności miasta zostawują się.
Niemniej będzie wolno tymże miastom czynić rozporządzenia co do wewnętrznych porządków i uskutecznienia
dozierać, o czym Komisję Policji uwiadomiać mają przez raporta”.
„13. Wszyscy zatem obywatele miasta, którzy są zapisani w księgę miejską, a mają dziedziczną posesję, mogą
obierać i być obranymi do wszelkich urzędów miejskich większością zdań. Nikt jednak urzędu egzekucyjnego i funkcji
ziemiańskiej z urzędem i funkcją plenipotenta miejskiego łączyć nie będzie mógł pod nieważnością obydwóch, ani
w randze wojskowej w służbie aktualnej będący urzędnikiem miejskim być nie może”.
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były one efektem określonej swobody, jaką mieli np. przedstawiciele polskiej myśli prawniczej i z której szeroko korzystali podczas licznych dyskusji naukowych, co znajdowało wyraz
w przygotowanych projektach prawnych.
Istniejące na byłych ziemiach polskich instytucje samorządowe rozwijały się w ramach systemów politycznych państw zaborczych i różniły się od siebie zarówno kształtem, jak i zakresem kompetencji. Funkcjonowały w oparciu o prawodawstwo tych państw i podlegały licznym
ograniczeniom.
W Królestwie Polskim (zabór rosyjski) istniał jedynie samorząd wiejski (gminy wiejskiej),
wprowadzony przez władze carskie w ramach tzw. reformy ziemskiej na podstawie ukazu carskiego z marca 1864 r. Gmina miała charakter jednostki zbiorczej, obejmującej swym zasięgiem kilka wsi, z których każda była gromadą z własnym samorządem gromadzkim. Organami
samorządu gminnego było zgromadzenie (zebranie) gminne (organ uchwałodawczy), złożone
z przedstawicieli zgromadzeń gromadzkich, wójt, który przewodniczył zgromadzeniu (wybierany przez zgromadzenie) oraz pisarz gminny. Należy zauważyć, że gminy podlegały kontroli mianowanych przez władze urzędników państwowych w osobach naczelników ziemskich,
przez co wypełniały one raczej funkcje podstawowych organów administracji państwowej, niż
miały charakter stricte samorządowy.
Na ziemiach zaboru pruskiego najwcześniej funkcjonował samorząd szczebla podstawowego (gminnego), w tym samorząd miejski, powołany na mocy rozporządzenia królewskiego
w 1808 r., ustanawiający miasta podmiotami prawa publicznego. Organem uchwałodawczym
była wyłaniana w wyborach rada miejska powoływana na trzyletnią kadencję. Władzę wykonawczą sprawował magistrat powoływany przez radę na 6 lat. Na jego czele stał burmistrz lub nadburmistrzowie. W skład magistratu wchodzili także urzędnicy zwani ławnikami. Poza miastami
funkcję samorządową wypełniała gmina wiejska, w której władzę uchwałodawczą sprawowało zgromadzenie gminne wybierane przez mieszkańców danej gminy, zaś władzę wykonawczą
sprawował naczelnik gminy wraz z ławnikiem. Kompetencje tego szczebla samorządu podzielono na własne i poruczone. Do spraw własnych należały sprawy budowy i utrzymania dróg,
szkół, zakładów leczniczych, gazowni, elektrowni oraz podatków. Sprawy zlecone to wszelkie
działania mające na celu utrzymanie porządku publicznego wypełniane przez miejscową policję.
Samorząd funkcjonował również na wyższym szczeblu podziału terytorialnego – na terenie
powiatu. Władzę w nim sprawował wybieralny sejmik oraz wyłaniany przezeń wydział powiatowy (składający się z 6 członków) na czele ze starostą, powoływanym przez króla. Starosta
spełniał dwie funkcje: był organem administracji rządowej w powiecie oraz, jak wyżej wspomniano, kierował wydziałem powiatowym. Jednostką nadrzędną w stosunku do powiatu była
rejencja, która pozbawiona była funkcji samorządowych. Na terenie prowincji – najwyższej
jednostki podziału administracyjnego Królestwa Prus – od 1879 r. zaczął funkcjonować samorząd terytorialny z sejmem prowincjonalnym na czele, wybieranym przez sejmiki powiatowe
i rady miejskie oraz organem wykonawczym – wydziałem prowincji.
W zaborze austriackim przepisy samorządowe sformułowano w ustawie gminnej z dnia 12
sierpnia 1866 r. Zgodnie z nimi na szczeblu gminy wiejskiej władzę sprawowała rada gminna
jako organ uchwałodawczy, wybierana przez mieszkańców gminy, oraz wójt jako organ władzy wykonawczej. W miastach samorząd stanowiła odpowiednio obieralna rada miejska, zaś
na czele magistratu jako organu władzy wykonawczej stał burmistrz (prezydent w większych
ośrodkach miejskich). Na szczeblu powiatu władzę samorządową stanowiła wybieralna rada
powiatu, z powołanym przez siebie wydziałem powiatowym, na czele z marszałkiem, którego
nominację zatwierdzał cesarz.
We wszystkich trzech zaborach kompetencje samorządów ograniczały się do uprawnień opiniodawczych w sprawach dotyczących danego terytorium lub drobnych spraw
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uchwałodawczych. Niekiedy przysługiwały im również kompetencje do składania petycji
i próśb do władz rządowych. Należy również podkreślić, że na ziemiach pod panowaniem
austriackim Polacy posiadali, w porównaniu z zaborem rosyjskim oraz pruskim, największą
autonomię oraz swobodę przy zajmowaniu określonych stanowisk w instytucjach samorządowych i administracji rządowej. Miało to miejsce również w dziedzinie kultury oraz edukacji.
Wartym podkreślenia jest również to, iż Galicja stanowiła obszar, na którym językiem urzędowym na przełomie XIX/XX wieku był język polski.

Okres II Rzeczypospolitej (1918-1939)
Problemy organizacyjne oraz zarys poglądów doktryny
Odzyskana przez Polskę w 1918 roku po 123 latach niewoli niepodległość dała początek
budowaniu suwerenności państwowej wyrażającej się najpełniej w trudnym i skomplikowanym pod względem prawno-organizacyjnym procesie tworzenia organów władzy państwowej zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. Podstawową trudność sprawiał
fakt, iż ówczesne terytorium Rzeczypospolitej, o nieukształtowanych jeszcze ostatecznych
granicach, stanowiło zlepek trzech odmiennych politycznie, gospodarczo oraz kulturowo,
a nadal funkcjonujących systemów prawno-administracyjnych byłych państw zaborczych:
Prus, Austro-Węgier oraz Rosji. Różnice wyrażały się w kształcie, organizacji oraz w sposobie funkcjonowania organów administracji wszystkich szczebli, zarówno rządowej, jak
i samorządowej.
Problemy, z jakimi musiały się zmierzyć suwerenne władze polskie, uwidaczniały się praktycznie na każdym kroku, we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Z tych trzech odmiennych systemów należało stworzyć wspólny, spójny oraz prawidłowo działający organizm
państwowy.
Szczególnie istotną, czasochłonną i zarazem bardzo trudną w realizacji była reforma administracji terytorialnej. W przeciwieństwie do administracji centralnej, gdzie zmiany dotyczyły
organów obsadzanych przez określone osoby, reformy w terenie wymagały zaangażowania
ogromnego kapitału ludzkiego, a także potrzeby określonych działań na rzecz zmiany sposobu
myślenia wielu obywateli nowopowstałego państwa na temat organizacji władzy w terenie.
Było to tym trudniejsze, że przez cały XIX wiek zaborcy, za wyjątkiem zaboru austriackiego,
dążyli do wykorzenienia pierwiastka polskiego z administracji publicznej. Ich celem było całkowite wchłonięcie oraz przystosowanie organizacji władzy na byłych ziemiach polskich do
warunków panujących w państwach zaborczych.
Dyskusje na temat idei samorządu terytorialnego i jego miejsca w ustroju organów
administracji państwa polskiego oraz roli jaką miał wypełniać w systemie demokracji
parlamentarnej trwały niemal od samego początku istnienia odrodzonego państwa. Problematykę tę podejmowali zarówno przedstawiciele różnych opcji politycznych (później
reprezentujący programy znajdujących się w Sejmie ugrupowań parlamentarnych), jak
i przedstawiciele środowisk naukowych zajmujących się ustrojem państwa oraz specjaliści prawa administracyjnego, których teorie oraz wyrażane poglądy niejednokrotnie brane
były pod uwagę przy konstruowaniu treści konkretnych aktów prawnych regulujących ten
obszar prawa państwowego. Należy pamiętać, że w okresie międzywojennym w sposób
znaczący rozwinęła się polska nauka prawa administracyjnego, której istotnym elementem stała się szeroko pojęta samorządność. Spośród uczonych z ówczesnych środowisk
akademickich, decydujący wkład w rozwój problematyki samorządowej mieli m. in. Jerzy
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Panejko3, Tadeusz Bigo4, Henryk Dembiński5, Aleksander Kroński6, Maurycy Jaroszyński7. Koncepcje, jakie prezentowali, stanowią doskonałą ilustrację dla toczonej w owym
czasie dyskusji na temat instytucji samorządu terytorialnego. Istotę tej dyskusji można
sprowadzić do przeciwstawienia stanowisk w doktrynie samorządowej II RP, w ramach
której starły się ze sobą dwie teorie: naturalistyczna i państwowa, czyli dążąca do wzmocnienia roli państwa.
Na marginesie należy nadmienić, że obie te teorie w pełni wykształciły się pod koniec
XVIII w. w dobie panujących w Europie tendencji antyabsolutystycznych, co najpełniej zostało wyrażone w doktrynie rewolucyjnej Francji (1789). To wówczas na bazie idei „prawa natury” wykształciła się teoria tzw. naturalnych praw gminy. Zgodnie z nią, gmina jako podstawowa komórka samorządu ma „naturalne”, niepochodzące od państwa prawa do samorządu.
Państwo nie może ani wkraczać w dziedzinę tych praw, ani ich naruszać bez obawy wstąpienia
na drogę sprzeczności z naturalnym rozwojem stosunków społecznych. Druga, zdecydowanie
odmienna, tzw. państwowa teoria samorządu, odzwierciedlała pogląd, że samorząd powinien
być całkowicie podporządkowany państwu. Wszelka wolność samorządu, a także jej niezależność od państwa, mogą mieć tylko takie granice, jakie zakreśli im ustawodawstwo państwowe.
Obie te teorie, obecne w doktrynach prawnych wielu państw XIX-wiecznej Europy, ścierały
się ze sobą i wpływały na kształt konkretnych rozwiązań prawno-ustrojowych. Dotyczyło to
także odrodzonej Rzeczypospolitej, w której w oparciu o wspomniane wyżej ustawodawstwo
ostatecznie „zwyciężyła” druga z tych koncepcji.
Zdaniem jednego ze współczesnych autorów zajmujących się badaniem koncepcji samorządu terytorialnego w II RP „pierwsza zakładała – najogólniej – że samorząd terytorialny jest
naturalną instytucją polityczną należącą do kategorii zjawisk publicznych, a nie tylko prawnych. Teoria druga, a contrario istotę samorządu upatrywała najczęściej w kreacji państwa,
a co najmniej w wyposażeniu samorządu w instrumenty prawne mocą woli i władzy państwowej. Obie teorie nie były przyjmowane przez teoretyków samorządu terytorialnego bezkrytycznie, dlatego też spotyka się niekiedy nazwę teorii naturalistyczno-państwowej ujmowanej
czasem jako ewolucja naturalistycznej teorii samorządu albo modyfikacja teorii państwowej”8.
Jedną z podstaw teorii naturalistycznej było przekonanie o wyższości indywidualnych praw
jednostek względem praw państwa. Zakładano bowiem, że gmina jako władza lokalna jest
wcześniejszą formą organizacji niż państwo – jest formą pierwotną poprzedzającą powstanie
złożonego organizmu państwowego. Gminę więc należy traktować jako kategorię prawa naturalnego – podmiot, który posiada własne i nienaruszalne prawa i jest całkowicie niezależny od
państwa. Koncepcję tę głosił m. in. Aleksander Kroński.

Przed 1939 r. profesor prawa na Uniwersytecie Wileńskim. Autor licznych publikacji, takich jak: Geneza i podstawy samorządu europejskiego (1926) oraz cyklu wykładów na temat samorządu terytorialnego.
4
Przed 1939 r. profesor prawa na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Specjalista w dziedzinie prawa
administracyjnego, a zwłaszcza zagadnień związanych z teorią samorządu terytorialnego. Był twórcą klasycznej
definicji samorządu terytorialnego. Opublikował m. in. pracę Z ustrojowych zagadnień samorządu (1933).
5
Przed 1939 r. wykładowca na KUL. Bardzo ważną publikacją w jego dorobku naukowym stała się praca Osobowość polityczno-prawna samorządu w świetle metody dogmatycznej i socjologicznej (wyd. 1934), w której zajął
się istotą samorządu terytorialnego.
6
Był autorem m. in. publikacji Teoria samorządu terytorialnego (1932).
7
Przed 1939 r. profesor prawa, od 1925 kierował Katedrą Prawa Administracyjnego w Wolnej Wszechnicy Polskiej
w Warszawie. Opublikował m. in. prace Samorząd terytorialny w Polsce (1923), Samorząd gminy wiejskiej (1925).
8
Bosiacki A., Od naturalizmu do etatyzmu. Doktryny samorządu terytorialnego Drugiej Rzeczypospolitej 19181939, Warszawa 2006, str. 9 i nast.
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Dla zilustrowania drugiej ze wspomnianych teorii można przytoczyć fragment publikacji
innego autora tej tematyki, w którym komentuje on poglądy czołowego wyraziciela tej teorii – prof. Jerzego Panejki „zgodnie z nią (państwową teorią samorządu przyp. RS) samorząd
faktycznie, jak i nominalnie podlegał zawsze państwu. […] samorząd był zawsze systemem
administracji państwowej, dostosowanym do potrzeb państwa. W związku z tym stanowił rodzaj władzy lokalnej sprawowanej przez obywateli. Realizowali oni swoje potrzeby w drodze ustawodawstwa gminnego. Wskutek tego następowało zespolenie organów państwowych
z samorządowymi, a więc współdziałanie władzy administracyjnej o charakterze centralnym
z mieszkańcami gminy. W sumie samorząd stał się elementem struktury państwowej, stanowiąc jej cześć. Nie istniała zatem różnica pomiędzy administracją rządową a samorządową”9.
Inny z autorów omawianego obszaru zagadnień przytacza w swoim opracowaniu trzy podstawowe tezy prof. Panejki na temat samorządu:
„1. Samorząd jest instytucją prawną powołaną do załatwiania części spraw administracji
państwowej w charakterze organów państwa; różnicy między administracją rządową a samorządem szukać należy w formalnej stronie samorządu tj. w jego organizacji.
2. Ta różnica nie leży wcale w odrębnej osobowości prawnej ciał samorządowych. Osobowość prawna jednostek samorządowych tylko wtedy mogłaby stanowić wewnętrzną istotę
samorządu gdybyśmy uznali w samorządzie odrębne od państwa związki.
3. Samorząd badany z punktu widzenia państwa przedstawia obowiązek organów samorządowych do wykonywania w charakterze organów państwowych części administracji państwowej”10.
Dla ukazania dyskursu autorka przytacza poglądy innego uczonego, wspomnianego wcześniej prof. Tadeusza Bigo, który nie zgadza się z twierdzeniami prof. Panejki, że samorząd
terytorialny jest organem państwa oraz że osobowość prawna samorządu nie stanowi
wewnętrznej jego istoty. Jej zdaniem warte przypomnienia są następujące twierdzenia prof.
Bigo:
„1. Tym co indywidualizuje samorząd i wyodrębnia spośród administracji jest osobowość
prawna. Osobowość (podmiotowość) jest zdolnością stawania się podmiotem praw i obowiązków.
2. Organ administracji rządowej jest podmiotem w odniesieniu do norm pragmatyki służbowej (w szczególności norm dyscyplinarnych), natomiast nie jest podmiotem w odniesieniu do
norm, do których wykonywania jest powołany na zasadzie nominacji (różnica między samorządem terytorialnym a administracją rządową – Anna Mieczkowska).
3. Przy samorządzie mamy do czynienia ze zgoła odmiennymi stosunkami. Nie państwo
jest podmiotem praw i obowiązków tworzących w sumie zakres działania gminy, lecz sama
gmina. Gdy gmina wykonuje te prawa nie jest organem państwa. Wykonuje prawa własne.
Ustawą oznaczony zakres działania gminy jest czymś więcej niż kompetencją organu rządowego. Jest to kompleks praw i obowiązków gminy, które ona wykonuje we własnym imieniu
jako własne prawa i obowiązki, a nie w charakterze innej osoby prawnej”11.
Na rozwiązania dotyczące instytucji samorządu terytorialnego, które zostały przyjęte w początkowym okresie istnienia II Rzeczypospolitej, decydujący wpływ miały koncepcje wywodzące się ze szkoły naturalistycznej, co znalazło wyraz z m. in. w treści Konstytucji z 1921 r.
W późniejszych latach stopniowo odchodzono od tych koncepcji. Początkowo próbowano
Maciejewski T., Samorząd terytorialny II Rzeczypospolitej (1918-1939) [w:] Z problemów administracji-administracja publiczna. Zeszyty naukowe nr 2/2010, Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna, Chojnice 2010, str. 19.
10
Mieczkowska A., Nadzór nad działalnością gminną, [w:] Zeszyty naukowe (nr 16) Ostrołęckiego Towarzystwa
Naukowego, 2002., str. 136.
11
Mieczkowska A., Nadzór nad…, str. 137.
9

8

Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej – zarys prawno-historyczny

łączyć elementy jednej i drugiej teorii, ostatecznie jednak zdecydowano się na zastosowanie
rozwiązań charakterystycznych dla koncepcji tzw. państwowej, co z kolei znalazło odzwierciedlenie w konstytucji kwietniowej z 1935 r.

Akty prawne dotyczące samorządu terytorialnego w latach 1918-1939
Przełom 1918 i 1919 roku to okres ustanawiania pierwszych aktów prawnych normujących
instytucję samorządu terytorialnego (lokalnego). Kolejne rządy niepodległej Polski – premierów: Jędrzeja Moraczewskiego oraz Ignacego Paderewskiego – wydały dekrety, na podstawie
których rozpoczęto odbudowę administracji publicznej, w tym także instytucji samorządu terytorialnego. Początkowo dotyczyły one obszaru byłego Królestwa Polskiego.
Dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z dnia 27 listopada 1918 r.12 utworzone
zostały rady gminne, składające się z wójta oraz 12 członków wybieranych w tajnym głosowaniu przez zgromadzenie gminne. Prawo do udziału w jawnych obradach rady przysługiwało każdemu mieszkańcowi gminy mieszkającemu w niej przynajmniej sześć miesięcy, który
ukończył 21 lat i posiadał polskie obywatelstwo. Do podstawowych zadań rady należało m. in.
przygotowywanie wniosków i budżetu na zgromadzenie gminne, czuwanie nad wykonaniem
uchwał zgromadzenia, gospodarowanie nieruchomościami i finansami należącymi do gminy,
kontrola działalności wójta, nadzór nad instytucjami i zakładami gminnymi. W preambule dekretu zaznaczono, iż przepisy tego aktu mają charakter tymczasowy i będą obowiązywać do
czasu uchwalenia przez przyszły Sejm ustawy o samorządzie gminnym.
Podobny, tymczasowy charakter miał dekret Naczelnika Państwa z dnia 4 lutego 1919 r.13
ustanawiający instytucje samorządu miejskiego. Akt ten precyzował organizację, sposób powoływania, kompetencje oraz zadania organów gminy miejskiej tj. rady miejskiej oraz magistratu. Organem uchwałodawczym oraz kontrolnym gminy była rada miejska wybierana
na trzyletnią kadencję, zaś organem powołanym do wykonywania uchwał rady był magistrat,
w którego skład wchodził burmistrz (w miastach wydzielonych z powiatu – prezydent), jego
zastępcy oraz ławnicy. Samorząd miejski posiadał osobowość publiczno-prawną i wykonywał zadania własne oraz poruczone. Do zakresu działań gminy należały sprawy (w ramach zadań własnych) dotyczące przede wszystkim utrzymania i zarządzania majątkiem
gminy oraz jej przychodami i wydatkami, działania na rzecz rozwoju i dobrobytu gminy,
jak przyjęcie programu inwestycji komunalnych, rozwoju handlu, utrzymywania i rozwoju
placówek oświaty publicznej, ochrony zdrowia oraz zakładów dobroczynności dla ubogich
mieszkańców gminy.
Ogólny nadzór nad tym szczeblem samorządu należał do instytucji administracji rządowej. Zgodnie z treścią dekretu (Tytuł IV – O nadzorze nad miastami) uprawnienia nadzorcze
umożliwiały władzy nadzorczej (wydziały powiatowe, Minister Spraw Wewnętrznych) m. in.
rozwiązanie rady miejskiej każdego z miast, za wyjątkiem m. st. Warszawy, pozbawienie urzędu ławnika, burmistrza miasta lub prezydenta, czy też unieważnienie aktów prawnych gminy
z uwagi na poważne uchybienia prawno-formalne.
Z tego samego okresu pochodzi kolejny akt prawny regulujący zasady funkcjonowania
organów samorządu wyższego szczebla – powiatu. Był to dekret z 4 lutego 1919 r. o tymczasowej ordynacji powiatowej dla obszarów Polski byłego zaboru rosyjskiego14. Wydanie tego
Dekret o utworzeniu Rad Gminnych na obszarze b. Królestwa Kongresowego (D. P. P. P. (Dziennik Praw
Państwa Polskiego) Nr 18, poz. 48).
13
Dekret o samorządzie miejskim (Dz. P. P. P. Nr 13, poz. 140).
14
Dz. P. P. P. Nr 134, poz. 141.
12
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aktu stało się wówczas koniecznością, ponieważ na tych terenach w okresie przed 1918 r. nie
istniały powiaty. Powiaty, podobnie jak gminy, tworzyły samodzielną jednostkę terytorialną
z osobowością prawną i własnym majątkiem. Miasta, które liczyły więcej niż 25 tys. mieszkańców, miały status odrębnego powiatu.
Dekret ustanawiał organy powiatu, którymi były: sejmik powiatowy15 jako organ uchwałodawczy i kontrolujący, wydział powiatowy posiadający funkcje wykonawcze i zarządzające,
sprowadzające się m. in. do przygotowywania spraw będących przedmiotem obrad sejmiku,
określania sposobów wykonywania uchwał sejmikowych, wykonywania czynności poruczonych przez władze państwowe i ustawy oraz komisarz powiatowy, który pełnił zarówno funkcję przewodniczącego sejmiku, jak i kierował pracami wydziału powiatowego.
Omawiając instytucje samorządu szczebla podstawowego i średniego należy wspomnieć
jeszcze o jednym istotnym akcie prawnym, pokazującym jak sprawnie reagowano na dynamicznie zmieniającą się sytuację geopolityczną kształtującego się wówczas młodego państwa
polskiego. Było to rozporządzenie Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 26 września 1919 r. o samorządzie gminnym, ustanawiające organy samorządowe szczebla podstawowego na terenach wschodnich, na obszarach zajętych przez wojska polskie podczas wojny
z Rosją Sowiecką – konflikt rozpoczął się na przełomie 1918 i 1919 roku. W akcie tym sprecyzowano prawa i obowiązki członka gminy, zakres działalności gminy oraz kompetencji jej
organów – rady gminnej oraz zarządu gminnego z wójtem na czele. Ponadto, w tym rozporządzeniu po raz pierwszy w II RP ustanowiono najniższy szczebel samorządu wiejskiego – gromadę, którą stanowiła każda oddzielna wieś, kolonia czy osada wiejska. Organami gromady
były: zebranie gromadzkie oraz sołtys wybierany spośród członków gromady przez zebranie
gromadzkie. Do kompetencji zebrania gromadzkiego należały m. in. wybór sołtysa oraz zarządzanie majątkiem gminnym położonym w obrębie gromady w zakresie przekazanym przez
gminę. Prawo do udziału w zebraniach gromadzkich mieli wszyscy członkowie gromady, którzy ukończyli 21 lat.
Przełomowym aktem dla instytucjonalnego funkcjonowania samorządu terytorialnego i zarazem kończącym pewien etap budowy niepodległego państwa była ustawa konstytucyjna
uchwalona przez Sejm Ustawodawczy 21 marca 1921 r. (zwana Konstytucją marcową). Już
w rozdziale II (Władza ustawodawcza) w art. 3 sformułowano przepis „Rzeczpospolita Polska,
opierając swój ustrój na zasadzie szerokiego samorządu terytorialnego, przekaże przedstawicielstwom tego samorządu właściwy zakres ustawodawstwa, zwłaszcza z dziedziny administracji, kultury i gospodarstwa, który zostanie bliżej określony ustawami państwowymi”.
Istotnym elementem nowej ustawy zasadniczej „była tzw. zasada szerokiego samorządu
terytorialnego, która w praktyce oznaczała delegacje dla poszczególnych szczebli samorządu
do uchwalania aktów prawnych zwłaszcza z dziedziny administracji, kultury i gospodarstwa.
W ten sposób przyjmowano w ustroju administracji państwa zasadę decentralizacji, jako przeciwwagę administracji rządowej, kierowanej oraz budowanej centralistycznie”16. W rozdziale
III (Władza wykonawcza) Konstytucji zadecydowano o podziale administracyjnym kraju „na
województwa, powiaty, gminy wiejskie i miejskie, które będą jednocześnie jednostkami samo15

Skład sejmiku powiatowego oraz wybór jego członków określał dekret Naczelnika Państwa z dnia 5 grudnia
1918 r. o tymczasowej ordynacji wyborczej do Sejmików Powiatowych. Zgodnie z tym aktem sejmik powiatowy,
wybierany na trzyletnią kadencję, składał się z przedstawicieli miast i gmin powiatu, po dwie osoby z każdej gminy
wiejskiej czy miejskiej. W gminach wiejskich wyboru swoich przedstawicieli do sejmików powiatowych dokonywały rady gminne, zaś w gminach miejskich ich przedstawiciele wybierani byli przez rady miejskie i magistraty, na
wspólnym posiedzeniu pod przewodnictwem burmistrza. Wybory przedstawicieli do sejmików były tajne, wybranym
mógł zostać „każdy członek odnośnego kolegium, umiejący czytać po polsku”.
16
Babiak J., Ptak. A., Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej, UAM, Poznań 2010, str. 29.
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rządu terytorialnego” (art. 65). Będą one mogły łączyć się w związki, na podstawie osobnych
ustaw, dla prowadzenia zadań wchodzących w zakres działań samorządowych. Z kolei art. 67
stwierdzał, że „Prawo stanowienia w sprawach należących do zakresu działania samorządu,
przysługuje radom obieralnym”. W przepisie tym potwierdzono również kompetencje władzy wykonawczej samorządu szczebla wojewódzkiego i powiatowego, które „należą do organów utworzonych na zasadzie zespolenia kolegiów, obieranych przez ciała reprezentacyjne,
z przedstawicielami państwowych władz administracyjnych i pod ich przewodnictwem”. Art.
69 stanowił o ustawowym rozgraniczeniu dochodów Państwa i samorządu, zaś art. 70 stwierdzał, że „Państwo będzie sprawowało nadzór nad działalnością samorządu przez wydziały
samorządu wyższego stopnia; nadzór ten mogą jednak ustawy przekazać częściowo sądownictwu administracyjnemu. Wypadki, w których uchwały organów samorządu wymagać będą
wyjątkowo zatwierdzenia przez organy samorządu wyższego stopnia lub przez ministerstwa,
będą określone ustawami”. Ustawa zasadnicza zawierała również przepisy odnoszące się do
kwestii sprawowania nadzoru nad samorządem terytorialnym. Miał to czynić wydział samorządowy wyższego stopnia.
Przez następne lata wymienione dekrety oraz ustawy i rozporządzenia regulowały działalność poszczególnych organów samorządu terytorialnego na terenie całego kraju bądź
na niektórych jego obszarach. Poważne problemy dla ówczesnej administracji wiązały się
z ewentualnym utworzeniem samorządu terytorialnego na poziomie województw. Trudności
przysparzał nie tylko wybór modelu samorządu terytorialnego, lecz również podział kraju na
województwa. Trzeba bowiem pamiętać, iż w latach 1919-1921 na wielu obszarach powstającego państwa trwały działania wojenne, od wyniku których zależał ostateczny kształt Rzeczypospolitej.
Najwcześniej, bo już w sierpniu 1919 r., na mocy ustawy z dnia 1 sierpnia o tymczasowej
organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej17 utworzono województwo poznańskie i pomorskie,
zaś na mocy ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r. o organizacji władz administracyjnych II instancji18 na części ziem byłego zaboru rosyjskiego utworzono województwa: warszawskie (statut
województwa uzyskało m. st. Warszawa), łódzkie, kieleckie, lubelskie oraz białostockie. Kolejnym było województwo śląskie utworzone na mocy aktu: ustawa konstytucyjna z dnia 15
lipca 1920 r. zawierająca statut organiczny Województwa Śląskiego19. Pod koniec 1920 roku
na podstawie ustawy z dnia 3 grudnia 1920 r. o tymczasowej organizacji władz administracyjnych II instancji (województw) na obszarze b. Królestwa Galicji i Lodomerji z W. Ks. Krakowskiem oraz na wchodzących w skład Rzeczypospolitej Polskiej obszarach Spisza i Orawy20
utworzono województwa południowe: krakowskie, lwowskie, stanisławowskie oraz tarnopolskie. Kolejne trzy kresowe województwa: poleskie, nowogródzkie oraz wołyńskie powstały na
mocy ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawno-politycznego na ziemiach
przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju
i rozejmie podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r.21. Ostatnie, siedemnaste województwo – wileńskie – powstało dopiero w 1926 roku na mocy ustawy z dnia 22 grudnia 1925
r. w sprawie utworzenia województwa wileńskiego22. Jak wynika z powyższego opisu ówczesnej sytuacji owo „scalanie” pod polskim władztwem administracyjnym poszczególnych
17
18
19
20
21
22

Dz. P. P. P. Nr 64, poz. 385.
Dz. P. P. P. Nr 65, poz. 395.
Dz. U. Nr 73, poz. 497.
Dz. U. R. P. (Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej) Nr 117, poz. 768.
Dz. U. R. P. z 1921 nr 16 poz. 93.
Dz. U. R. P z 1926 r. Nr 6 poz. 29.
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ziem nie do końca sprzyjało procesowi tworzenia struktur samorządowych na poziomie
województw. Ponadto dochodziły do tego trudności natury politycznej: spory pomiędzy
stronnictwami sejmowymi na temat autonomii mniejszości narodowych w kontekście m.
in. problematyki samorządowej, związane z dominacją w województwach tzw. wschodnich
ludności niepolskiej, zwłaszcza na obszarze Galicji Wschodniej, zamieszkałej w znakomitej większości przez Ukraińców. Pomimo tych trudności zdołano uchwalić ustawę z dnia
26 września 1922 r. o zasadach powszechnego samorządu wojewódzkiego, a w szczególności województwa lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego23. Akt ten wszedł w życie
25 października 1922 r. jednak aż do końca II Rzeczypospolitej nie zdecydowano się na
utworzenie samorządu wojewódzkiego na terenie całego kraju; wyjątek stanowiły województwa: poznańskie, pomorskie oraz śląskie.
Niedługo po uchwaleniu Konstytucji marcowej rozpoczęto prace, zarówno na szczeblu rządowym (w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych), jak i parlamentu (w Komisji ds. Reformy Administracji) nad unifikacją ustroju samorządowego. W 1924 r. ówczesny rząd wniósł do Sejmu
kilka projektów ustaw samorządowych, w których proponowano m. in. wprowadzenie zmian
dotyczących prawa wyborczego, kadencyjności organów samorządowych czy zrównoważenia kompetencji rady i magistratu. Jednak po przewrocie majowym w 1926 roku zaniechano
dalszych prac nad tymi rozwiązaniami. Charakterystyczne dla nowego okresu sprawowania
władzy w Polsce przez sanacyjnych polityków – najbliższych współpracowników Marszałka
Piłsudskiego, byłych legionistów – było zdecydowane wzmocnienie władzy wykonawczej,
zaś od czasu wejścia w życie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia
1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej24, „zaczęła obowiązywać
zasada domniemania kompetencji organów administracji rządowej polegająca na działaniu
organów samorządowych tylko w sprawach wyraźnie im przekazanych”25, we wszystkich zaś
pozostałych sprawach organami właściwymi były organy administracji rządowej.
Pomimo różnych trudności należy wysoko ocenić wysiłek odrodzonego państwa w budowaniu i ujednolicaniu kształtu organizacyjnego samorządu terytorialnego w pierwszym dziesięcioleciu jego istnienia. W tym czasie miało miejsce duże zainteresowanie tym obszarem
zagadnień wśród przedstawicieli nauki prawa administracyjnego, czego efektem były liczne
wartościowe publikacje monograficzne oraz powstawanie specjalistycznych czasopism samorządowych takich jak: „Samorząd Miejski”26 lub „Samorząd Terytorialny”27.
W następnych latach odbywały się dyskusje, zarówno w Sejmie, jak i poza nim, na temat potrzeby całościowej reformy samorządu terytorialnego. Ich rezultatem stało się uchwalenie w dniu 23 marca 1933 r. ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego28, nazywanej w literaturze tematu ustawą scaleniową. Jest to trafna nazwa, zwłaszcza
z uwagi na osiągnięte przez nią cele: unifikację form ustrojowych, usprawnienie działania
administracji lokalnej, przełamanie dotychczasowych barier dzielących poszczególne obszary
kraju. Bezsprzecznie ustawa ta, zdaniem znawców tematu, należy do grupy najważniejszych
aktów reformujących istotny element ustroju administracyjnego ówczesnej Polski. Pomimo
23

Dz. U. R. P. Nr 90, poz. 829.
Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr 11, poz. 86.
25
Izdebski H., Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej [w:] Samorząd terytorialny. Zagadnienia prawne
i administracyjne, red. Piekara A., Niewiadomski Z., Warszawa 1998.
26
Był to organ Związku Miast Polskich ukazujący się w latach 1921-1939.
27
Założycielem tego pisma wydawanego w latach 1919-1939 był Józef Beck (ojciec Józefa Becka ostatniego
ministra spraw zagranicznych II RP). Publikował prace na temat samorządu terytorialnego i pełnił stanowisko prezesa Związku Powiatów RP.
28
Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 294.
24
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mankamentów jakie posiadała: nie zreformowała całkowicie ustroju samorządowego, nie objęła swym zasięgiem szczebla wojewódzkiego – to jednak obowiązywała na całym terytorium
Rzeczypospolitej, co sprawia, że zdecydowanie był to kolejny ważny etap na drodze ujednolicenia instytucji samorządu terytorialnego.
Wspomniany akt prawny wprowadził pięcioletnią kadencję zarówno dla organów uchwałodawczych, jak i zarządzających wszystkich szczebli samorządu, począwszy od gromad, poprzez gminy wiejskie i miejskie oraz powiaty. Czynne prawo wyborcze przysługiwało każdemu mieszkańcowi danej jednostki samorządowej, w której zamieszkiwał przynajmniej od
roku, który posiadał obywatelstwo polskie oraz ukończył 24 lata. Bierne prawo wyborcze
przysługiwało osobom, które ukończyły do dnia zarządzenia wyborów 30 lat, z tym że na
szereg funkcji: burmistrza i jego zastępcy, radnego rady miejskiej i powiatowej, ławnika miejskiego oraz członka wydziału powiatowego mogły zostać wybrane wyłącznie osoby, które
„władają językiem polskim w słowie i piśmie”.
Ustawa szczegółowo regulowała sposób wyłaniania organów samorządu, ich funkcje oraz
kompetencje.
Podstawową jednostką samorządu lokalnego była gmina wiejska, w skład której wchodziła
jedna lub więcej miejscowości np.: wsie, sioła, osady, osiedla, przysiółki, zaścianki, folwarki.
Każda gmina wiejska była „samorządową jednostką terytorialną, osobą prawa publicznego
oraz podmiotem praw majątkowych” (art. 10 ust.1-3).
Organem uchwałodawczym (stanowiącym) i kontrolującym była rada gminna, w której skład
wchodzili: wójt (jako jej przewodniczący), podwójci (zastępcy wójta), ławnicy (członkowie
zarządu gminy) oraz radni (12 w gminach liczących do 5 tys., 16 – w gminach liczących od
5 do 10 tys. oraz 20 radnych w gminach liczących powyżej 10 tys. mieszkańców). Radni byli
wybierani przez gminne kolegia wyborcze składające się z radnych gromadzkich lub ich delegatów, sołtysów oraz podsołtysów wszystkich gromad.
Organem wykonawczym gminy był zarząd, w którego skład wchodzili: wójt, podwójci oraz
dwóch ławników (w gminach liczących powyżej 10 tys. mieszkańców – trzech), których wybierali radni w tajnym głosowaniu większością głosów. Radny, obejmując stanowisko wójta,
podwójciego lub ławnika, z mocy prawa tracił mandat radnego. Należy jeszcze dodać, iż pośród stanowisk służbowych w gminie wiejskiej niezbędną funkcję dla prawidłowego wykonywania zadań gminy pełnił sekretarz, osoba, która powinna spełniać określone wymagania
i posiadać potrzebne kwalifikacje, np. określone wykształcenie i praktykę urzędniczą.
Jeżeli gminę tworzyło kilka miejscowości, wówczas dzieliła się ona na gromady. Gromadę
stanowiła z reguły każda miejscowość wchodząca w skład gminy. Organem uchwałodawczym
gromady liczącej ponad 200 mieszkańców była rada gromadzka, zaś w mniejszych ośrodkach
było to zebranie gromadzkie. Przewodniczącym rady gromadzkiej, czyli organu uchwałodawczego, był sołtys, który zarządzał radą wraz ze swoim zastępcą (podsołtysem) oraz radnymi
gromadzkimi w liczbie od 12 do 30, w zależności od wielkości gromady. Organem wykonawczym gromady był sołtys wybierany na 3 lata przez radnych gromadzkich. W mniejszych
ośrodkach, w których nie istniała rada gromadzka, na to stanowisko zgromadzenie gromadzkie wybierało podsołtysa. Ponadto sołtys był organem pomocniczym zarządu gminnego na
obszarze gromady, w tym zakresie był służbowo podległy wójtowi. Do jego najważniejszych
kompetencji należało: zarządzanie majątkiem i dobrem gromadzkim, reprezentowanie gromady na zewnątrz oraz przygotowywanie wniosków oraz wykonywanie uchwał organu uchwałodawczego.
Odnośnie ustroju organów samorządu miejskiego w omawianej ustawie przewidziano analogiczną, jak w przypadku gmin wiejskich, strukturę organizacyjną. Mieszkańcy miast w drodze pięcioprzymiotnikowych wyborów (powszechnych, równych, bezpośrednich, tajnych
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i proporcjonalnych) wyłaniali członków rady miejskiej, do których zadań należało powołanie
organu zarządzającego – zarządu miejskiego (organu wykonawczego) i sprawowanie kontroli
nad jego działalnością oraz „stanowienie norm i zasad dotyczących zarządu sprawami gminy
i jej gospodarki […]”. Radzie przewodniczył burmistrz (prezydent), bądź jego zastępcy. Zarząd miejski (magistrat) składał się z burmistrza (prezydenta) i wiceburmistrza (wiceprezydenta) oraz ławników. W tym miejscu należy podkreślić, iż zgodnie z ustawą burmistrzowie
(prezydenci) mieli wyłączność w reprezentowaniu gminy na zewnątrz oraz dokonywali „jednoosobowo i pod osobistą odpowiedzialnością wszelkie czynności organów ustrojowych gminy, działających jako organa wykonawcze władz rządowych, bądź jako władze administracji
ogólnej” (art. 48 ustawy).
Omawiana ustawa regulowała również zasady działania oraz kompetencje powiatowych
związków samorządowych. Organem uchwałodawczym w powiecie była rada powiatu. W jej
skład wchodzili radni wyłaniani w wyborach pośrednich przez „kolegia wyborcze, złożone
z radnych i członków zarządów gmin wiejskich i miast, niewydzielonych z powiatowych
związków samorządowych […]” (art. 57 ustawy). Funkcje organu wykonawczego sprawował
wydział powiatowy, którego członków wybierała rada w głosowaniu tajnym i proporcjonalnym. Wydziałem powiatowym kierował starosta mianowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Ten fakt powodował, iż starosta był związany z administracją rządową, a jednocześnie
był członkiem kolegialnego organu samorządowego.
Podsumowując wątek organizacji organów samorządowych w ujęciu ustawy scaleniowej
należy zgodzić się z opinią znawców przedmiotu, że rozwiązania w niej przyjęte znacząco
wpłynęły na ograniczenie kompetencji organów samorządu, zwłaszcza kompetencji uchwałodawczych. Ilustracją dla potwierdzenia tej opinii może być przytoczony fragment uzasadnienia projektu rządowego „projekt rządowy zrywa z liberalną doktryną odrębności administracji rządowej i samorządowej i staje na stanowisku, iż samorząd terytorialny jest jedynie
przedłużeniem i uzupełnieniem administracji rządowej, że do pewnego stopnia jest instytucją
zastępczą, pomocniczą w stosunku do administracji państwowej”29.
Wraz z uchwaleniem nowej Ustawy Konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 r., zwanej Konstytucją kwietniową nastąpiło ograniczenie znaczenia samorządu terytorialnego, zarówno z uwagi na rolę jaką spełniał, jak i pozycji jaką zajmował pośród organów administracji państwa.
Pierwszą wzmiankę na temat samorządu terytorialnego znajdujemy w Rozdziale I (Rzeczypospolita Polska). W art. 4 ust. 3 jest mowa o powołaniu przez państwo samorządu terytorialnego
„do udziału w wykonywaniu zadań życia zbiorowego”. Zgodnie więc z mocno podkreślaną
i urzeczywistnioną w kolejnych przepisach konstytucji ideą nadrzędności i prymatu Państwa
jako „wspólnego dobra wszystkich obywateli” (art. 1 ust. 1) samorząd terytorialny miał spełniać rolę podporządkowaną zadaniom w ramach wszelkich działań prowadzonych przez administrację państwową. Oznaczało to nic innego, jak ograniczenie autonomii jednostek samorządu, zakresu ich zadań i kompetencji, co z kolei korespondowało z programowym założeniem
ustawodawcy o jednorodności władzy państwowej.
Ten kierunek został wyraźnie nakreślony już przez samo umiejscowienie problematyki samorządu terytorialnego w Rozdziale X (Administracja państwowa). Art. 75 ust. 1 stanowił, że
„Stosownie do podziału Państwa na obszary administracyjne powołuje się do urzeczywistniania zadań administracji państwowej w zakresie potrzeb miejscowych samorząd wojewódzki,
powiatowy i gminny”. Następnie ustawa zasadnicza wyznaczała jego kompetencje: „Samorządy mają prawo w zakresie, ustawą oznaczonym, wydawać dla swego obszaru normy obowiązujące pod warunkiem zatwierdzenia tych norm przez powołaną do tego władzę nadzorczą”
29
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(art. 75 ust. 2). W Konstytucji również wyraźnie podkreślono, iż nadzór nad działalnością
organów samorządu spoczywać będzie na organach rządowych lub na organach samorządu
wyższego stopnia. Podsumowując tę część można stwierdzić, że pomimo dalszego, formalnego funkcjonowania poszczególnych organów samorządu terytorialnego ich samodzielność
została poważnie ograniczona. Zdaniem badaczy tematu Konstytucja z 1935 r. „przekreśliła
dawny pogląd o dwudzielności administracji publicznej”30.

Zarys problematyki samorządu terytorialnego w programach partii
i stronnictw politycznych
Przy omawianiu teorii oraz propozycji rozwiązań dotyczących instytucji samorządu terytorialnego zaistniałych w przestrzeni publicznej II Rzeczypospolitej nie sposób nie wspomnieć
także o najważniejszych koncepcjach na ten temat prezentowanych przez poszczególne stronnictwa polityczne.
Już od czasu ukonstytuowania się Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1919 r. problematyka samorządu terytorialnego – jego kształtu, roli oraz znaczenia jako istotnego elementu
ustrojowego niepodległego państwa – była tematem nieprzerwanej debaty o państwie, stając
się jednocześnie istotnym elementem walki politycznej pomiędzy stronnictwami.
Zdecydowana większość ówczesnych stronnictw politycznych31, począwszy od lewicy na
czele z Polską Partią Socjalistyczną (PPS), poprzez stronnictwa chłopskie jak Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) oraz centroprawicowe – Związek Ludowo-Narodowy czy Chrześcijańska Demokracja, w swoich dokumentach programowych, publicystyce oraz w pracach parlamentarnych opowiadała się za istnieniem samorządu terytorialnego, jako bardzo istotnego
i wręcz niezbędnego elementu ustrojowego demokratycznego państwa.
Trwające wówczas dyskusje i zażarte spory na ten temat toczone przez polityków różnych
ugrupowań dotyczyły przede wszystkim relacji samorząd – państwo, a w szczególności kwestii nadzoru i kontroli oraz demokratycznego charakteru prawa wyborczego. Partie polityczne,
formułując swoją wizję organizacji państwa i dostrzegając potrzebę decentralizacji działań
administracyjnych, uznawały samorząd terytorialny, zwłaszcza z uwagi na wypełniane przez
niego funkcje (szczególnie uchwałodawcze), za naturalną formę administracji terenowej.
Słusznie uważano, że posiadanie odpowiednich wpływów w terenie, zwłaszcza w strukturach lokalnej administracji, może tylko pomóc w osiągnięciu celu, jakim jest sprawowanie władzy. Już wtedy głoszono hasło „kto rządzi w gminie ten rządzi w państwie”. Ponadto samorząd był postrzegany przez polityków nie tylko jako instytucja wypełniająca funkcje
prawno-administracyjne, lecz także jako spełniająca ważną rolę społeczną (np. rozwiązywanie
różnych problemów społecznych „na poziomie gminy”) oraz sprzyjająca ogólnemu procesowi
demokratyzacji społeczeństwa. Dla zilustrowania tego wątku w tym miejscu warto przytoczyć celne słowa prof. Antoniego Wereszczyńskiego, przedwojennego radnego lwowskiego
i prawnika na temat potrzeby udziału społeczeństwa w działaniach władz lokalnych w państwie: „Udział społeczeństwa w załatwianiu spraw państwowych wnosi do ich traktowania
gruntowną znajomość czy to miejscowych stosunków, czy potrzeb poszczególnych klas i zawodów, której urzędnik nawet najbardziej wykształcony w swoim zawodzie nie może …sobie
przyswoić”. Ponadto, zdaniem autora, udział ten jest „pierwszorzędną szkołą wychowawczą”
30

Szwed R., Samorząd terytorialny w Polsce w latach 1918-1939. Wybór materiałów źródłowych, Częstochowa

2000.
31
Wyjątek stanowiły ugrupowania komunistyczne, które programowo odrzucały wszelkie instytucje „państwa
burżuazyjnego”.
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wyrabiającą zrozumienie spraw państwowych oraz wykształca on w społeczeństwie „trzeźwy,
na poznaniu biegu oparty, pogląd na interesy państwa i społeczeństwa”32.
Najsilniej potrzebę utworzenia „samorządnej Polski” głosiła PPS, która już od momentu swego powstania w XIX w. mocno akcentowała potrzebę funkcjonowania samorządności
lokalnej. Po odzyskaniu niepodległości jej działacze tacy jak Adam Próchnik lub Władysław
Uziębło uznawali samorząd terytorialny za filar państwa demokratycznego, co znalazło odzwierciedlenie w dokumencie programowym z 1920 r., w którym zapisano m. in. „PPS opowiada się za szerokim samorządem lokalnym wybieranym w powszechnych, bez różnicy płci,
równych, tajnych, bezpośrednich i proporcjonalnych wyborach”33. W kolejnym dokumencie
socjaliści wypowiadali się „za jak największym uniezależnieniem samorządów od krępujących je biurokratycznych władz nadzorczych […], czyli de facto za rozluźnieniem albo w ogóle za zniesieniem instytucji nadzoru administracji rządowej nad samorządem terytorialnym”34.
Należy również dodać, że socjaliści największą wagę przywiązywali do organizacji oraz rozwoju samorządu miejskiego, uważając że: „miasto bardziej niż jakakolwiek inna organizacja
gospodarcza może przyczynić się do nadania właściwego kierunku gospodarczego w okresie
przejściowym od kapitalizmu do socjalizmu”35. W swoich programach socjaliści głosili hasła
pełnej samowystarczalności ekonomicznej opartej na własności komunalnej, którą zawiadywałby właśnie samorząd. Domagali się także uspołecznienia przedsiębiorstw świadczących
usługi miejskie. W komunalizacji oraz uspołecznieniu PPS widział klucz do demokratyzacji życia i postępu społecznego opartego na wzroście aktywności i świadomości robotników,
dominujących w miejskim, tradycyjnym dla socjalistów elektoracie.
Stronnictwa chłopskie, podobnie jak PPS, miały również długoletnie tradycje w działaniach
na rzecz rozwoju samorządu lokalnego, sięgające końca XIX wieku36. W niepodległej Polsce
istniało kilka znaczących partii chłopskich, takich jak: PSL „Wyzwolenie”, PSL „Piast” czy
Stronnictwo Chłopskie, które poza różnicami wynikającymi z reprezentacji poszczególnych
odłamów tej klasy społecznej za cel stawiały sobie „zapewnienie chłopom roli gospodarza
kraju przez zdobycie większości w sejmie oraz opanowanie samorządu w gminach”37. W koncepcjach tych ugrupowań samorząd terytorialny, obok znaczenia politycznego, miał być również środkiem realizacji programu społeczno-wychowawczego. „Przygotowanie chłopów do
roli gospodarza kraju miało się rozpocząć od działalności w organach samorządowych. Na tym
odcinku chłopi mieli nabywać praktyczną wiedzę umożliwiającą im branie odpowiedzialności
za losy społeczeństwa”38. Stronnictwa chłopskie uważały także, że dzięki rozwiniętemu samorządowi terytorialnemu będą mogły realizować istotne dla rozwoju wsi postulaty gospodarcze
(sprawy podatkowe, dotacje państwowe), oświatowe (związane z upowszechnianiem szkolnictwa), kulturalne, a także dotyczące poprawy zdrowotności oraz higieny na wsi. Konstruując
swoje stanowiska odnośnie istoty i funkcji samorządu terytorialnego stronnictwa chłopskie
generalnie oparły się na teorii mieszanej naturalistyczno-państwowej, uznającej samorząd za

Wereszczyński A., Wiadomości o Polsce współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem stosunków politycznych,
gospodarczych i społecznych. Część I - Ustrój i administracja państwa polskiego, Lwów 1935.
33
Szwed R., Samorządowa Rzeczypospolita 1918-1939, Częstochowa 2000, str. 23-24.
34
Bosiacki, A., Od naturalizmu…str. 17-18.
35
Ibidem, str. 117-118.
36
W pierwszym programie Stronnictwa Ludowego uchwalonym w 1895 r. znalazły się żądania w sprawach
samorządowych dotyczące przeprowadzenia reformy gminnej, zapewniającej chłopom posiadającym własne gospodarstwa zrównanie pod względem prawnym z innymi grupami ludności w organach samorządu terytorialnego.
37
Szwed R., Samorządowa…, str. 87.
38
Ibidem, str. 88-89.
32

16

Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej – zarys prawno-historyczny

jeden z organów administracji państwa, jednakże z naciskiem na zagwarantowanie mu takiej
pozycji, aby nie zatracił właściwej samorządowi samodzielności i niezależności.
Stronnictwa prawicowe związane z obozem narodowym nie opracowały jednolitego dokumentu zawierającego stanowisko dotyczące samorządu terytorialnego. Sprawy samorządowe
uwzględniane były przeważnie w kontekście proponowanych rozwiązań dotyczących ustroju
polityczno-społecznego państwa. Dla przykładu w deklaracji Związku Ludowo-Narodowego
(poprzednika Narodowej Demokracji, powstałej w 1928 r.) czytamy: „Ustrój państwowy Rzeczypospolitej opiera Związek Ludowo-Narodowy na równym udziale wszystkich obywateli,
bez różnicy płci, narodowości i wyznania, w prawach wyborczych, ścisłym rozgraniczeniu
uprawnienia władz prawodawczych, wykonawczych i sądowych, odpowiedzialności władzy
wykonawczej przed przedstawicielem narodowym, jednolitości administracji państwowej
i szerokim samorządzie miejscowym”39. Z drugiej strony, w licznych komentarzach na temat
narodowego składu władz samorządowych, endecy mocno akcentowali potrzebę zachowania
przewagi w organach samorządowych przedstawicieli etnicznie polskich, postulując jednocześnie potrzebę separowania samorządowców wywodzących się z mniejszości narodowych.
Miało to bezpośredni związek z jednym z najważniejszych działań narodowców, mianowicie
walki w obronie interesów ekonomicznych rdzennych Polaków np. rzemieślników, kupców,
kadry urzędniczej i administracyjnej.
Idee samorządowe były bliskie również przedstawicielom ugrupowań reprezentujących
mniejszości narodowe. W uprawnieniach reprezentacji lokalnej widzieli oni „ochronę narodowej specyfiki, instrument zaspakajania potrzeb danej społeczności i gwarancję zachowania
autonomii wobec dominującej narodowo grupy, a także obronę w sytuacji, gdyby państwo zostało zdominowane przez nacjonalistów. […] Samorządy powinny m. in. zapewniać prawo do
nauki języka, chronić kulturę danej mniejszości, a czasem także widziano ich rolę w obronie
interesów gospodarczych”40.
Na koniec tej części rozważań należy jeszcze przytoczyć podstawowe poglądy na temat
samorządu terytorialnego obozu tzw. sanacji, sprawującej nieprzerwanie władzę od 1926 r.
do końca II Rzeczypospolitej. Należy przyznać, że miał on najbardziej rozbudowany i dopracowany program w kwestiach ustroju samorządu lokalnego, czego najpełniejszym wyrazem
były wieloletnie prace nad ujednoliceniem instytucji samorządu terytorialnego i ostateczne
uchwalenie w 1933 r. wspomnianej już wcześniej, tzw. ustawy scaleniowej. Sanacja w swym
poglądzie na istotę samorządu terytorialnego oparła się na teorii naturalistyczno-państwowej,
jako najbardziej realistycznej i optymalnej w przypadku Polski. Argumentowano, „że w warunkach rzeczywistości polskiej, przy niedostatecznym wyrobieniu państwowym i przy znanej
geopolitycznej sytuacji, przy szczupłości dochodu publicznego Państwo nie może wyrzec się
należytego wpływu na bieg administracji samorządowej. Rząd centralny, stojący na straży
najogólniejszych interesów Państwa i obywateli, jak obronność, Skarb i polityka zagraniczna,
musi w stosunku do reprezentacji interesów lokalnych mieć zapewnioną możliwość ingerowania i koordynowania w razie sprzeczności w drodze nadzoru obu tych interesów”41.
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Zakończenie
Samorząd terytorialny w Polsce dwudziestolecia międzywojennego tworzony był z wielkim trudem. Jego mozolna budowa, w skomplikowanych pod względem prawnym warunkach
rozbicia administracyjnego po zaborach oraz w niesprzyjających warunkach geopolitycznych
pierwszych lat niepodległości, nie mogła zakończyć się pełnym sukcesem. Trwająca wiele lat
tymczasowość przyjętych rozwiązań prawnych w postaci osobnych dekretów, ustaw czy rozporządzeń nie zawsze sprzyjała nie tylko utrwalaniu stabilności i prawnej przejrzystości systemu, lecz, co bardzo istotne, nie pozwalała również na wykształcenie pożądanych w ustroju
demokracji parlamentarnej pewnych zwyczajów, określonych umiejętności oraz kompetencji
u osób czy szerzej środowisk działających na poszczególnych szczeblach ówczesnego samorządu terytorialnego. Istotne znaczenie miał również fakt – na co zwracają uwagę zarówno
krytycy jak i zwolennicy przyjętych rozwiązań – braku w ówczesnym społeczeństwie polskim
pewnego rodzaju umiejętności, niezbędnych w pełnym korzystaniu z instrumentów tworzących instytucje państwa demokratycznego.
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