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SUBSYDIARNOŚĆ. PRZYCZYNEK DO ROZWAŻAŃ 
NA TEMAT PARADYGMATU WE WSPÓŁCZESNYCH 

RELACJACH SPOŁECZNO-POLITYCZNYCH

W dyskusji wokół kształtu współczesnych relacji społeczno-politycznych żad-
ne inne pojęcie nie zrobiło takiej kariery jak subsydiarność. Fenomen ten jest 
o tyle godny uwagi, że jeszcze w latach 60. XX stulecia Herbert Krüger mógł 
z powołaniem się na kwerendę literatury fachowej stwierdzić, iż termin ten nie 
występuje poza obszarem niemieckojęzycznym1. Subsydiarność jako pojęcie we 
współczesnym rozumieniu2 pojawiło się po raz pierwszy w pismach niemieckie-
go ekonomisty Heinricha Pescha (1854–1926), który postrzegał ingerencję pań-
stwa w gospodarkę wprawdzie jako dozwoloną, ale tylko w przypadku najwyż-
szej potrzeby3.

1 Por. H. Krüger, Allgemeine Staatslehre, Stuttgart 1966, s. 772, przypis 47. O ile przy tym 
nie myli własna kwerenda, to dyskusja, a następnie wprowadzenie zasady subsydiarności do 
Traktatu o Unii Europejskiej (art. 5 TUE) przyczyniły się w istotny sposób do znaczącego 
wzrostu zainteresowania tą problematyką badawczą.

2 Z pewną dozą ostrożności można przyjąć znajomość idei subsydiarności już u Tomasza 
z Akwinu, [w:] R. Linhardt, Die Sozialprinzipien des heiligen Th omas von Aquin, Freiburg im 
Breisgau 1932, s. 135–140. Potwierdza to przypuszczenie Vlada Constantinesco, Subsidiarität. 
Zentrales Verfassungsproblem für die Politische Union, „Integration” 1990, no. 4, s. 167. Z kolei 
Karl-Heinz Millgramm dopatruje się znajomości tego pojęcia u Abrahama Lincolna: „Th e le-
gitimate object of government is to do for a community of people whatever they need to have 
done but cannot do at all, or cannot so well do for themselves in their separate and individual 
capacities. In all that people can do individually as well for themselves, government ought not 
to interfere”, [w:] K.-H. Millgramm, Föderalismus und Individuum, „Deutsches Verwaltungs-
blatt” (DVBl.) 1990, no. 14, s. 744–745. Na uwagę zasługuje także w tym kontekście: Ch. Sach-
ße, Zur aktuellen Bedeutung des Subsidiaritätsstreits der 60er Jahre, [w:] J. Münder, D. Kreft  
(red.), Subsidiarität heute, Münster 1998, s. 32–43.

3 Por. A. Adonis, S. Jones, Subsidiarity and the European Community’s Constitutional Fu-
ture, „Staatswissenschaft en und Staatspraxis” (StWuStP) 1991, no. 2, s.  181. Podobnie: Ch. 
Sachße, Subsidiarität. Zur Karriere eines sozialpolitischen Ordnungsbegriff s, „Zeitschrift  für So-
zialreform” (ZSR) 1994, no. 11, s. 718.
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Aktualności temu, chciałoby się powiedzieć, imperatywowi ekonomicznego 
działania przydała jednak dopiero sytuacja społeczno-gospodarcza lat 20. i 30.: 
wyzwanie rzucone ustrojowi demokracji parlamentarnej ze strony ideologii fa-
szystowskich i komunistycznych z jednej strony, z drugiej natomiast stawiający 
pod znakiem zapytania zasady liberalnej gospodarki rynkowej światowy kryzys 
gospodarczy. Jeśli przy tym odpowiedzią na to wyzwanie i zagrożenie zarazem 
w gospodarce był program interwencjonizmu państwowego, tak normą umożli-
wiającą porządkowanie ustrojów społeczno-politycznych stać się miała właśnie 
subsydiarność4.

Przeniesienie pojęcia subsydiarności z ekonomii na grunt nauk społecznych 
jest zasługą uczniów Pescha, Gustava Gundlacha oraz Oswalda von Nell-Breu-
ninga5. Dopiero jednak włączenie zasady subsydiarności do katolickiej nauki 
społecznej stało się przełomowym krokiem w spojrzeniu na zasady, którymi 
miało się odtąd kierować społeczeństwo i państwo6. To włączenie, przypisywane 
von Nell-Breuningowi, któremu papież Pius XI zlecił wypracowanie i sformu-
łowanie programu społecznego będącego odpowiedzią na wspomniane wyzwa-
nie czasu7, znalazło swój wyraz w encyklice Quadragesimo anno z 15 maja 1931 
roku8, która głosi, że wszelkie, tak społeczne jak i państwowe działania powinny 
mieć jedynie charakter subsydiarny, posiłkowy, w stosunku do inicjatywy indy-

4 Por. G. Buck, Die Entwicklung der Freien Wohlfahrtspfl ege von den ersten Zusammen-
schlüssen der freien Verbänden im 19. Jahrhundert bis zur Durchsetzung des Subsidiaritätsprin-
zips in der Weimarer Fürsorgegesetzgebung, [w:] R. Landwehr, R. Baron (red.), Geschichte der 
Sozialarbeit. Hauptlinien ihrer Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert, Weinheim–Basel 1983, 
s. 139–172.

5 Por. S.U. Pieper, Subsidiarität, Köln–Berlin–Bonn–München 1994, s. 36.
6 Por. H.-E.  Hengstenberg, Philosophische Begründung des Subsidiaritätsprinzips, [w:] 

A.-F. Utz (red.), Das Subsidiaritätsprinzip, Heidelberg 1953, s. 19.
7 Por. H. Klein, Der Wortführer der katholischen Soziallehre – Zum Tode von Oswald von 

Nell-Breuning, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ), 23.08.1991; J. Busche, Ein Priester, 
dem die Politik viel zu danken hat – Zum Tode von Oswald von Nell-Breuning, „Süddeutsche 
Zeitung” (SZ), 24–25.08.1991.

8 [79] „[…] Mimo to jednak nienaruszalnym i niezmiennym pozostaje owo najwyższe 
prawo fi lozofi i społecznej: co jednostka z własnej inicjatywy i własnymi siłami może zdziałać, 
tego jej nie wolno wydzierać na rzecz społeczeństwa; podobnie niesprawiedliwością, szkodą 
społeczną i zakłócaniem ustroju jest zabieranie mniejszym i niższym społecznościom tych 
zadań, które mogą spełnić, i przekazywanie ich społecznościom większym i wyższym. 
Każda akcja społeczna ze swego celu i ze swej natury ma charakter pomocniczy [w tekście 
oryginalnym: cum socialis quaevis opera vi naturaque sua subsidium aff erre membris corpo-
ris socialis debeat]; winna pomagać członkom organizmu społecznego, a nie niszczyć ich 
lub wchłaniać”. [80] „Z tego względu władza państwowa powinna niższym społecznościom 
zostawić do wypełnienia mniej ważne zadania i obowiązki, które by ją zresztą zbyt rozpraszały. 
[…] Sprawujący władzę winni być przekonani, że im doskonalej na podstawie tej zasady 
«pomocniczości» [w tekście oryginalnym: «subsidiarii» offi  cii principium] przeprowadzony 
będzie stopniowy ustrój między poszczególnymi społecznościami, tym większy będzie au-
torytet społeczny i energia społeczna, tym też szczęśliwszym i pomyślniejszym będzie stan 
państwa”. Quadragesimo anno [O odnowieniu ustroju społecznego i dostosowaniu go do nor-
my prawa Ewangelii], [w:] M. Radwan, L. Dyczewski, A. Stanowski (red.), Dokumenty nauki 
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widualnej. Dotyczy to zarówno stosunków między jednostką a społeczeństwem9, 
jak i między państwem w roli suprasystemu10 a działającymi (znajdującymi się) 
w jego obrębie częściami, tu rozumianymi jako subsystemy11.

Według zasady subsydiarności, która należy odtąd do głównych twierdzeń 
w nauce społecznej Kościoła12, społeczeństwo nie powinno wykonywać tego, co 
jednostka może zdziałać dzięki własnej inicjatywie oraz własnymi siłami; pań-
stwo nie powinno przejmować tych zadań, które mogą być wykonywane przez 
działające w nim podmioty. Jeżeli nawet takiemu rozumieniu subsydiarności 
przypisana byłaby funkcja wspierania nadmiernej wolności (negatywna strona 
zasady subsydiarności)13, to nie sposób przemilczeć, że celem jej jest umożliwie-
nie podejmowania decyzji w jak największym zakresie już na najniższych pozio-
mach instytucjonalnych14.

Zasada subsydiarności oznacza bowiem z jednej strony, że te zadania, którym 
nie mogą podołać subsystemy lub jednostki rozumiane tutaj jako osoby fi zyczne, 
mogą być – wyłącznie jednak na drodze określonego prawnie modus vivendi – po-
dejmowane do realizacji przez wyższe poziomy organizacyjne. Z drugiej zaś zobo-
wiązuje ona struktury nadrzędne do wspierania subsystemów w ich samodzielno-
ści (pozytywna strona zasady subsydiarności)15. Takie określenie subsydiarności 
prowadzi w konsekwencji do zaklasyfi kowania jej jako „normy regulującej we-
wnętrzny porządek w państwie i społeczeństwie”16, lub, mówiąc inaczej, kreowania 
za pośrednictwem subsydiarności takiego porządku politycznego, który stanowi 
„przeciwieństwo każdego rodzaju centralizmu i omnipotencji państwa”17.

społecznej Kościoła, Rzym–Lublin 1987, t. I, s. 69–101. Tekst oryginalny z powołaniem się na: 
E. Link, Das Subsidiaritätsprinzip, Freiburg im Breisgau 1955, s. 3.

9 Por. H.-E. Hengstenberg, op. cit., s. 20–28.
10 Pojęcia „suprasystem” i „subsystem” są tutaj używane z powołaniem się na teorię sy-

stemów i na podstawie pracy Jamesa G. Millera, Living Systems, New York 1978, s. 595–745 
i 903–1023.

11 Por. A.-F. Utz, Formen und Grenzen des Subsidiaritätsprinzips, Heildelberg 1956, s. 17.
12 Por. W. Kerber (red.), Katholische Gesellschaft slehre im Überblick, Frankfurt am Main 

1991, s. 37 i 132–133 oraz L. Schneider, Subsidiäre Gesellschaft  – Erfolgreiche Gesellschaft , Pa-
derborn–München–Wien–Zürich 1990, s. 20–21.

13 Tak Hans Stadler z powołaniem się na Georga Jellinka i jego uzasadniony prawem na-
turalnym status negativus, [w:] H. Stadler, Subsidiaritätsprinzip und Föderalismus, Freiburg in 
der Schweiz 1951, s. 57.

14 Por. W.  Kerber, op. cit., s.  37. Podobnie Anton Rauscher, gdy pisze, z przywołaniem 
Oswalda von Nell-Breuninga, że społeczno-fi lozofi czny aspekt zasady solidarności jest pozy-
tywny, gdyż nie wyczerpuje się w negacji, w bezowocnym „anty”, [w:] A. Rauscher, Subsidiari-
tätsprinzip und berufsständische Ordnung in “Quadragesimo anno”, Münster 1958, s. 17.

15 Por. J.J. van der Ven, Organisation, Ordnung, Gerechtigkeit, [w:] A.-F. Utz (red.), Das 
Subsidiaritätsprinzip, s. 47–49.

16 Por. H. Stadler, op. cit., s. 25. „Die Subsidiarität stellt eine Norm auf für die innere Ord-
nung von Staat und Gesellschaft ”. [Tłumaczenie, o ile nie podano inaczej – J.W.T]. Por. także 
A.-F. Utz, op. cit., s. 72.

17 G.  Küchenhoff , Staatsverfassung und Subsidiaritätsprinzip, [w:] A.-F.  Utz (red.), Das 
Subsidiaritätsprinzip, s. 82. „[…] als Gegensatz zu jeder Art von Zentralismus und staatlicher 
Totalität”.
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Choć państwo w dalszym ciągu jest charakteryzowane na potrzeby nauk 
prawnych i politycznych jako triada złożona z terytorium, suwerennej władzy 
najwyższej i ludności, to nie da się przeoczyć wpływu demokratyzacji procesu 
politycznego na jego kształt. Państwo, gdy staje się bowiem własnością wszystkich 
obywateli, głupich i mądrych, bogatych i biednych, słabych i silnych wreszcie, 
przekształca się nieodparcie w arenę zmagań tak jednostek jak grup, reprezentu-
jących nie tylko różnorodne interesy, ale i odmienne drogi ich urzeczywistniania. 
Stąd rządy demokracji – oczekujemy tego przecież wszyscy – powinny przynieść, 
po pierwsze, że właściwe osoby, w żadnym jednak wypadku „genialne” jednost-
ki18, będą sprawować władzę. Po drugie natomiast, że decyzje tych osób będą 
służyły dobru publicznemu oraz sprawiedliwości.

Rozważając to zagadnienie, które można badać bezstronnie, ale którego nie 
wypada traktować obojętnie, przyjdzie zauważyć za Hansem Kelsenem, mając na 
uwadze dzieje najnowsze, że walka, która była bądź jest prowadzona przeciwko 
autokracji, oznacza w swojej istocie walkę na rzecz parlamentaryzmu19. Nawet 
jednak wysoce wyszukane porównanie państwa do nawy okrętowej nie pozwala 
powiedzieć, że sterowanie nim może się ograniczać do zaledwie parlamentarne-
go clearingu różnorodnych interesów jednostkowych i zbiorowych. Tak bowiem 
jak nie sposób widzieć za Josephem A. Schumpeterem demokratycznie uprawia-
ną politykę jedynie w kategoriach ekonomicznych jako walkę konkurencyjną 
o władzę i urząd20, tak zarazem nic nie uprawnia do zaprzeczania słuszności spo-
strzeżeniu Maxa Webera, że demokracja i demagogia leżą bardzo blisko siebie21. 
Kategorią wszak, o której nie mówią wspomniani autorzy, a bez której – idąc za 
wskazaniem Johna Rawlsa22 – zrozumienie istoty rozwoju współczesnego pań-
stwa nie jest możliwe, jest uniwersalne dążenie do sprawiedliwości.

Przy analizie Quadragesimo anno należy mieć zatem stale przed oczyma ów-
czesny kontekst historyczny, w którym ta encyklika powstała. Zarówno państwo, 
jak i społeczeństwo zostały bowiem poddane wówczas ideologicznym ekspe-
rymentom, które sprowadza do wspólnego mianownika pogarda dla jednostki 
i kult mas. Nigdy przedtem indywidualizm nie znaczył tak mało. I nigdy przed-
tem wolność jednostki nie stanowiła ówcześnie tak defi cytowego towaru.

Badającego tamtą epokę uderza nie tyle sukces totalitarnych ideokracji im-
ponujących sprawnie reżyserowanym rozmachem, ile to, że posługiwały się one 
przy tym językiem tłumaczącym, pozornie jednak, skomplikowany mechanizm 

18 Por. E. Kaufmann, Zur Problematik des Volkswillens, Berlin 1931, s. 11. Interesująca jest 
w ówczesnym kontekście historycznym uwaga Kaufmanna, że wołanie o męża opatrznościo-
wego jest „krzykiem histerycznym i krzykiem niemocy” (s. 11).

19 Por. H. Kelsen, Vom Wesen und Wert der Demokratie, Tübingen 1929, s. 26.
20 Por. J.A. Schumpeter, Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, Bern 1946, s. 448.
21 Por. M. Weber, Wirtschaft  und Gesellschaft . Grundriß der verstehenden Soziologie, Tü-

bingen 1972, s. 86.
22 Por. J. Rawls, Eine Th eorie der Gerechtigkeit, Frankfurt am Main 1975. Porównaj także 

studium poświęcone temu aspektowi: P.H. Novell-Smith, Eine Th eorie der Gerechtigkeit?, [w:] 
O. Höff e (red.), Über John Rawl’s Th eorie der Gerechtigkeit, Frankfurt am Main 1977, s. 77–107.
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świata. Ów językowy totalitaryzm był bowiem nie tylko prostą kontynuacją pod-
jętego przez dziewiętnastowiecznych wizjonerów demontażu prawd elemen-
tarnych, ale przede wszystkim otwarciem śluz dla relatywizmu znaczeniowego, 
polegającego na podstawianiu pod ogólnie przyjęty kod uznawanych społecznie 
wartości systemu wartości pozornych, otrzymanych drogą dewaluacji i relatywi-
zacji principium verum.

Ta wrodzona zdolność relatywizmu do usuwania ustalonych zasad wypro-
wadza jednak nawę państwową na wody, gdzie nie ma żadnych znaków orienta-
cyjnych. A kiedy – jak świetnie to ujął Paul Johnson – praworządność ustępuje 
przed siłą, moralne absoluty zaś przed relatywizmem, następuje wielka ciemność 
i nie sposób odróżnić anioły od diabłów23. Jeśli spojrzeć na Quadragesimo anno 
jedynie pod kątem udzielenia odpowiedzi na analizowane tutaj zagrożenie, to 
przyjdzie bez trudu zauważyć, że stanowi ją konstrukcja wielopoziomowego sy-
stemu społeczno-politycznego, w którym relacje pomiędzy subsystemami a su-
prasystemem ograniczają się nie do wirtualnych, ale wzajemnie uznanych kom-
petencji oraz do wykonywania zadań podług właśnie zasady subsydiarności24.

Inaczej mówiąc, państwa opartego na zasadzie do, ut des: rezygnuję z części 
mojej wolności wobec ciebie, ażebyś i ty zrezygnował z części swojej wolności 
wobec mnie w imię wspólnej korzyści, wspólnego dobra, jakim jest dla nas po-
kój społeczny. Ponieważ celem takiego systemu ma być zabezpieczenie wolno-
ści, to przywołując maksymę historia magistra vitae, wypadnie w tym miejscu 
powiedzieć, że skupienie władzy umożliwia jej nadużywanie. Stoi to w oczy-
wistej sprzeczności tak z dobrem ogółu jak i interesem jednostki. W związku 
z tym zasada subsydiarności, wspomagając Monteskiuszowski trójpodział władz, 
odnosi się wprawdzie w pierwszej linii do sfery stosunków pomiędzy dwoma 
przeciwstawnymi biegunami, to znaczy jednostką a społeczeństwem25, ale mowa 
w Quadragesimo anno o „mniejszych i niższych społecznościach” oraz o „więk-
szych i wyższych” jest wyraźną wskazówką, że obiektem jej troski są właśnie rela-
cje między tymi ostatnimi. Innymi słowy, nie kategoryzacja stosunków społecz-
nych26, lecz stratyfi kacja porządku politycznego27.

Z łatwością przyjdzie zatem stwierdzić, że ów przedstawiony, klarowny i sam 
w sobie spójny model relacji społeczno-politycznych nigdy nie był w sposób 
pełny, niejako w formie czystej, wprowadzony w życie. I trzeba powiedzieć wy-
raźnie, że nie będzie także w przewidywalnej przyszłości. Idąc bowiem tropem 
analizy kondycji współczesnego państwa dokonanej przez Wolfganga Reinhar-

23 Por. P. Johnson, Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych, przekład zbiorowy, Londyn 
1992, s. 268.

24 Por. E. Link, op. cit., s. 13–16. Także na ten temat: H. Stadler, op. cit., s. 41–45.
25 Por. A. Rauscher, op. cit., s. 61. Por. także L. Schneider, op. cit., s. 21–22.
26 Por. H. Stadler, op. cit., s. 43. Stadler zwraca przy tym uwagę, że rozróżniając według 

zasady subsydiarności „mniejsze i niższe” oraz „większe i wyższe społeczności”, należy pamię-
tać, że każda z nich może jednak występować w podwójnej roli. Tylko rodzina (najniższa) oraz 
państwo (najwyższa) nie zmieniają swojego położenia w tej stratyfi kacji.

27 Tak wyraźnie Lothar Schneider, op. cit., s. 23–24, przypis 20.
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da28, wypadnie za nim zauważyć po pierwsze proces mutowania demokratycznej 
organizacji państwowej w demokrację interesów grupowych, po drugie zaś dez-
integracji samej koncepcji państwa socjalnego, na które zasadniej byłoby jednak 
użyć tutaj terminu państwa interwencyjnego.

Z wymienionych przez Reinharda przyczyn tego stanu rzeczy: (1) złego go-
spodarowania państwem – wyniku wspomnianej politycznej gry interesów gru-
powych, (2) utraty przewag komparatywnych w handlu (a nie jak pisze Reinhard 
zasobów) – skutku globalizacji gospodarczej, oraz (3) częściowego przenoszenia 
przez obywateli (fi rmy) własnej aktywności do tak zwanej szarej strefy – kon-
sekwencji dwóch pierwszych29, uwagę naszą skupić wypadnie na traktowaniu 
państwa niczym postawu sukna, by przywołać Sienkiewiczowską fi gurę litera-
cką. Dzieje się tak dlatego, ponieważ polityka nie jest już więcej utożsamiana 
z działaniem pro publico bono, dla dobra publicznego, ale na rzecz interesów par-
tykularnych, grupowych właśnie.

Ów stan nie upoważnia jednak do dyskredytowania demokracji. Nawet jeśli 
spostrzeżenie Johnsona30 o widzeniu przez zawodowych polityków res publica 
w kategoriach głosowania, przez zwykłych ludzi natomiast w kategoriach spra-
wiedliwości przekłada się jedynie na obietnice wyborcze tych pierwszych pod 
adresem tych drugich. O wiele poważniejszy skutek należy bowiem przypisać 
tej konstatacji, że pole manewru demokratycznego państwa opiekuńczego, któ-
re wzbudza jeszcze u wielu wrażenie swojej wszechobecności i wszechwładzy, 
w wyniku przedstawionej gry politycznej systematycznie maleje. Więcej, że mo-
nopol władzy państwowej rozpada się, a samo wykonywanie władzy staje się 
udziałem różnego rodzaju organizacji bądź instytucji. Jest to wszak wynik i dy-
namiki, i stopnia kompleksowości procesu cywilizacyjnego, które tak znacząco 
odróżniają dzisiejszą organizację państwową od tych wcześniejszych.

Stąd zasada subsydiarności, mając charakter normy organizacyjnej oraz nor-
my postępowania31, według których subsystemy i suprasystem określają swoje 
wzajemne relacje, najlepiej znajduje swoje odzwierciedlenie w federalnej kon-
strukcji państwa32. Dlatego przede wszystkim w federalizmie postrzega się naj-
właściwszą drogę do konkretyzacji zasady subsydiarności. Dzieje się tak głównie 
dlatego, ponieważ zasada subsydiarności ma dla państwa tę samą wagę ustrojo-
wą, jaką posiada zasada podziału władzy, gdyż podobnie jak tamta służy unika-
niu omnipotencji państwa.

W swoich rozważaniach na temat tendencji rozwojowych państwa w ogólnoś-
ci, a niemieckiego w szczególności, Erhard Denninger stawia tezę o stopniowym 
przedzierzganiu się jego funkcji wyłącznie władczych w funkcje usługodawcze 

28 Por. W. Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte 
Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart, München 2000, s. 517.

29 Ibidem, s. 517–518.
30 Por. P. Johnson, op. cit., s. 682.
31 Por. H. Stadler, op. cit., s. 59–61.
32 Por. O. Kimminich, Der Bundesstaat, [w:] J. Isensee, P. Kirchhof (red.), Handbuch des 

Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Heidelberg 1987, t. I, s. 1127–1128 i 1219.
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i wysnuwa z tego wniosek o obumieraniu w dalszej kolejności struktur państwo-
wych33. Choć teza ta może mieć na pierwszy rzut oka przekonujący charakter34, 
to przywołując tutaj jedynie niektóre głosy35, przyjdzie powiedzieć, że skuteczne 
przejmowanie przez państwo nowych funkcji zachodzi jedynie przy zachowaniu 
przez nie jego funkcji dotychczasowych36. Temu wkraczaniu państwa na terra 
incognita nowych zadań towarzyszy przy tym, co znamienne od końca XIX stu-
lecia, systematyczny rozwój sektora publicznego.

Nie sięgając nazbyt daleko wstecz, trzeba powiedzieć, że o ile jeszcze praktyka 
polityczna epoki wczesnego liberalizmu była naznaczona odrzuceniem udzia-
łu państwa w procesach społeczno-gospodarczych, o tyle doświadczenie lais-
sez-faire przyniosło z sobą domaganie się jego zaangażowania. Fenomenu tego 
nie da się objaśnić inaczej jak za pomocą stwierdzenia, że zapewnienie ogólnego 
dobrobytu oraz społecznej sprawiedliwości nie jest możliwe do zrealizowania 
dzięki środkom pozostającym w zgodzie z doktryną liberalizmu37.

Nie ulega przy tym wątpliwości, że wprowadzone po I wojnie światowej 
powszechne prawo wyborcze oraz ustrój demokracji parlamentarnej sprzyjały 
w znaczącym stopniu takiemu rozwojowi. Rolą państwa stać się odtąd miało za-
pewnienie wszystkim obywatelom nie tylko równych praw politycznych, ale i so-
cjalnych. Oczekiwaniu, że państwo przejmie odpowiedzialność za doprowadze-
nie i utrzymanie ogólnego dobrobytu, przy zachowaniu rzecz jasna społecznej 
sprawiedliwości, towarzyszył jednak proces poszerzania funkcji państwa.

Pierwszym etapem w tym procesie było ze strony państwa podjęcie wysiłków 
mających na celu skorygowanie oczywistego nadużywania wolności ekonomicz-
nej, zwłaszcza w sferze stosunków pracy czy też w praktykowaniu nieuczciwej 
konkurencji. Regulujący instrument w rękach państwa stanowiło prawo, które 
ograniczając wolność jednych podmiotów, pozwoliło zarazem na wzięcie pod 

33 Por. E. Denninger, Der gebändigte Leviathan, Baden-Baden 1990, s. 9–29. Podobnie wi-
dzi ten proces Kenichi Ohmae, z tą jednakże różnicą, że punktem wyjścia u niego jest objęcie 
ramami jedności gospodarczej większości producentów i konsumentów świata, [w:] K. Oh-
mae, Die neue Logik der Weltwirtschaft . Zukunft sstrategien der internationalen Konzerne, Ham-
burg 1992, s. 12.

34 Por. O.  Massing, Souveränität – ein unverzichtbarer Anachronismus?, [w:] R.  Voigt 
(red.), Abschied vom Staat – Rückkehr zum Staat?, Baden-Baden 1993, s. 82–83.

35 Por. G.F.  Schuppert, Zur Neubelebung der Staatsdiskussion. Entzauberung des Staates 
oder „Bringing the State Back in”, „Der Staat” 1989, no. 28, s. 91–104; E.-H. Ritter, Das Recht 
als Steuerungsmedium im kooperativen Staat, [w:] D. Grimm (red.), Wachsende Staatsaufgaben 
– sinkende Steuerungsfähigkeit des Rechts, Baden-Baden 1990, s. 69–112; H. Dreier, Hierarchi-
sche Verwaltung im demokratischen Staat. Genese, aktuelle Bedeutung und funktionelle Grenzen 
eines Bauprinzips der Exekutive, Tübingen 1991, s. 159–304; H. Schulze-Fielitz, Der Leviathan 
auf dem Wege zum nützlichen Haustier?, [w:] R. Voigt (red.), op. cit., s. 95–120; R. Zippelius, 
Allgemeine Staatslehre, München 2003, s. 366–381; R. Zippelius, Th . Würtenberger, Deutsches 
Staatsrecht, München 2008, s. 71–74.

36 Por. H. Schulze-Fielitz, op. cit., s. 95. Schulze-Fielitz sprowadza sens tej wypowiedzi do 
zdania: „Dla niego [dla państwa – objaśn. J.W.T.] nie ma żadnej realnej alternatywy”.

37 Por. D. Grimm, Der Staat in der kontinentaleuropäischen Tradition, [w:] R. Voigt (red.), 
op. cit., s. 44.
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ochronę drugich, tych słabszych. Następny etap wiąże się nierozłącznie z kryzy-
sem lat 30. XX stulecia i polityką New Deal w USA. „Wielki kryzys” unaocznił 
niezbędność nie tylko już korygowania laissez-faire na drodze prawnej, ale i ko-
nieczność podjęcia ze strony państwa celowej polityki interwencjonizmu, mają-
cej w istotnym stopniu zastąpić invisible hand rynku38.

Rewolucja technologiczna z kolei, której jesteśmy świadkami, przyniosła 
z sobą nowe wyzwania39. Okazało się, że ze względu na kompleksowość i sieć 
powiązań w wysoko rozwiniętych społeczeństwach przemysłowych polityka 
państwa wymaga – chcąc sprostać tym wyzwaniom – zupełnie innych rozwiązań 
aniżeli tylko takich, które opierają się na modyfi kacjach polityki interwencjoni-
zmu państwowego. Stąd na trzecim etapie oczekuje się już od państwa antycy-
pacji nadchodzących zagrożeń, czy wręcz tworzenia infrastruktury sprzyjającej 
postępowi technologicznemu, aby pozostać przy pierwszych z brzegu przykła-
dach nowych zadań. Przyjmuje się jednak nadal za oczywiste jego dalszy udział 
w zapewnianiu dobrobytu wszystkim obywatelom40. Jednym słowem, przywołu-
jąc Th omasa Hobbesa, państwo jako lewiatan tak, ale wyłącznie jako oswojone 
zwierzę domowe.

To, co pozwala osadzić subsydiarność na płaszczyźnie celów państwowych, 
bierze się stąd, że jej funkcją jest uwzględnianie zarówno wolności jednostek, 
jak i dobra ogółu41. W respektowaniu zasady subsydiarności widzi się przy tym 
wyraz przeświadczenia, że oparty na niej porządek polityczny sprawniej chroni 
państwo od przeciążenia zbędnymi zadaniami42. Ta pozytywna strona subsydiar-
ności, zobowiązując do występowania przeciwko koncentracji władzy tak poli-
tycznej jak gospodarczej, mobilizuje bowiem jednostki do troszczenia się same-
mu o siebie, a nie zdawania się na społeczeństwo bądź – analogicznie ze strony 
innych podmiotów – na państwo43.

Stąd dalece większego znaczenia nabiera tutaj fakt, że zasada subsydiarności 
powinna się realizować głównie w samopomocy, ewentualnie w pomocy do sa-
mopomocy44. W przypadku takiego wariantu rozumienia zasady subsydiarności, 

38 Por. M.  Jänicke, Staatsversagen. Die Ohnmacht der Politik in der Industriegesellschaft , 
München–Zürich 1986, s. 17–49.

39 Por. M. Jänicke, H. Mönch, Ökologischer und wirtschaft licher Wandel im Industrielän-
dervergleich, „Politische Vierteljahresschrift ” (PVS) 1988, no. 19, s. 389–405.

40 Por. T. Olk, A. Evers, Wohlfahrtspluralismus. Analytisch und normativ-politische Dimen-
sionen eines Leitbegriff es, [w:] A. Evers (red.), Wohlfahrtspluralismus, Opladen 1996, s. 9–60.

41 Por. A.-F. Utz, op. cit., s. 56. „Denn die Subsidiarität ist nichts anderes als eine Funktion 
des Gemeinwohls im Hinblick auf den einzelnen in der Gesellschaft ”.

42 Por. O. von Nell-Breuning, Baugesetze der Gesellschaft , Freiburg im Breisgau 1968, s. 104.
43 Por. J.J. van der Ven, op. cit., s. 64. Por. także R.G. Heinze, „Neue Subsidiarität” – Zum 

soziologischen und politischen Gehalt eines aktuellen sozialpolitischen Konzepts, [w:] R.G. Hein-
ze (red.), Neue Subsidiarität. Leitidee für eine zukünft ige Sozialpolitik?, Opladen 1986, s. 13–31.

44 Por. M.  Bellermann, Subsidiarität und Selbsthilfe – Entwicklungslinien in der Sozial-
staatsdiskussion und heutige Aktualität, [w:] R.G. Heinze (red.), op. cit., s. 101–102. Również: 
T. Olk, Träger der Sozialen Arbeit, [w:] H.-U. Otto, H. Th iersch (red.), Handbuch Sozialarbeit, 
Sozialpädagogik, Neuwied 2001, s. 1910–1926.
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obok podziału kompetencji między jednostką podrzędną a nadrzędną, nabiera 
na znaczeniu jej aspekt dynamiczny. Jeśli subsystem jest w stanie (także dzięki 
pomocy ze strony suprasystemu) wykonywać określone zadania, to nie powinny 
one być więcej realizowane przez suprasystem45.

Wpływając w ten sposób na układ więzi społeczno-politycznych, subsydiar-
ność pozostaje w szczególnym związku z prawem, gdyż jako zasada dotycząca 
podziału kompetencji porusza materię ustrojodawczą, regulowaną stosownymi 
uregulowaniami prawnymi46. Mówienie o subsydiarności jako zasadzie prawnej 
jest także dlatego uzasadnione, ponieważ znalazło w niej swój wyraz natural-
ne roszczenie prawne47 oparte na fakcie zaistnienia człowieka przed społeczeń-
stwem, a tego przed państwem48.

Zachodząca tak kongruencja między w ten sposób sformułowaną zasadą sub-
sydiarności a rozumieniem jej jako prawa naturalnego pozwala przedstawić ją 
ostatecznie jako obiektywną normę prawną o zawartości etycznej49. Obdarzając 
jednostki świadomością wspólnoty etycznej, stanowi ona przy tym probierz war-
tościowania politycznego danego ustroju politycznego (konstytucyjnego): z jego 
pomocą można dokonywać pomiaru samostanowienia subsystemów oraz, co nie 
jest tutaj bez znaczenia, stwierdzać, jak dalece kompetencje subsystemów są re-
spektowane przez suprasystem50.

Zastosowaniu tak rozumianej subsydiarności również w stosunkach między 
państwem a organizacjami ponadnarodowymi51 nie stoi nic na przeszkodzie, 
ponieważ zakwalifi kowanie subsydiarności jako zasady prawnej nie oznacza za-
kazu przenoszenia zadań z poziomu państwowego na ponadpaństwowy. Ma to 
miejsce, gdyż w swoim pozytywnym znaczeniu oferuje ona właśnie możliwość 
przenoszenia kompetencji na wyższe poziomy, o ile te są lepiej przygotowane do 
realizacji danych zadań52.

Subsydiarność, trzeba to w tym miejscu powiedzieć wyraźnie, nie oznacza 
chęci ubrania w sztywny gorset relacji między subsystemami a suprasystemem, 
ale formułę, której elastyczność zezwala z powodzeniem na zastosowanie jej 
właśnie do tych stosunków. Ponieważ na podstawie samej zasady subsydiarności 
nie da się jednak powiedzieć, które konkretne zadania i przez kogo będą realizo-
wane oraz na jakim poziomie mogą być one podjęte, subsydiarność stanowi do-

45 Por. L. Schneider, op. cit., s. 35–37.
46 Por. O. von Nell-Breuning, op. cit., s. 111–116.
47 Por. H. Stadler, op. cit., s. 77.
48 Por. E. Link, op. cit., s. 96–99.
49 Por. A.-F. Utz, op. cit., s. 76. „Wir haben also im Subsidiaritätsprinzip nichts anderes vor 

uns als das, was überhaupt Naturrecht bedeutet: eine rechtliche Norm mit ethischem Inhalt”.
50 O. von Nell-Breuning różnicuje to stanowisko, [w:] op. cit., s. 145–147. Roman Her-

zog natomiast podkreśla. Por. R.  Herzog, Allgemeine Staatslehre, Frankfurt am Main 1971, 
s. 151–152.

51 Por. O.  von Nell-Breuning, op. cit., s.  101–102. Również: H.  Lübbe, Subsidiarität. 
Zur europarechtlichen Positivierung eines Begriff s, „Zeitschrift  für Politik” (ZfP) 2005, no. 2, 
s. 157–168.

52 Ibidem, s. 143.
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pełnienie ustroju federalnego poprzez przekazywanie miarodajnych informacji 
o możliwościach podziału kompetencji53.

Chcąc tutaj określić relacje między subsydiarnością a federalizmem, należy 
najpierw stwierdzić, że porządek federalny oraz zasada subsydiarności opierają 
się na tym, iż istnieje jakiś suprasystem i subsystemy, które się między sobą wy-
raźnie różnią. Mówiąc najprościej, zakłada występowanie przynajmniej dwóch 
różnych, pozostających jednakże z sobą w stosunku podrzędno-nadrzędnym, 
form organizacyjnych54. Istotna różnica między nimi polega na tym, że jeśli 
ustrój federalny przydaje atrybuty państwowości (tu władzę ustawodawczą oraz 
wykonawczą) tak suprasystemowi jak jego subsystemom, co implikuje, że przy 
wykonywaniu zadań każdy ze wspomnianych poziomów ma konstytucyjnie za-
warowane prawo podejmowania ostatecznych decyzji, to rola subsydiarności 
sprowadza się do traktowania wszelkich zadań w wymiarze możliwości ich wy-
konania lub nie przez poziomy podrzędne55.

Nic tej różnicy tak nie unaocznia jak fakt uznania samodzielności jednost-
ki podrzędnej za straconą, jeżeli zadanie, które może być przez nią wykonane, 
zostaje rozwiązane przez jednostkę nadrzędną, gdy tymczasem w ustroju fede-
ralnym fakt ten w niczym nie uszczupla prerogatyw subsystemów56. Jeśli więc 
ostatecznie uznać subsydiarność za kierunkowskaz działania, to porządkowi 
federalnemu wypadnie przypisać rolę znaków drogowych, między którymi po-
rusza się – ażeby pozostać już przy tej metaforze – suprasystem jako automobil 
pełen subsystemów w roli pasażerów.

53 Ibidem, s. 143–144.
54 Por. G. Schmidt, Die neue Subsidiaritätsprinzipregelung des Art. 72 GG in der deutschen 

und europäischen Wirtschaft sverfassung, „Die Öff entliche Verwaltung” (DÖV) 1995, no. 16, 
s. 657–668.

55 Według Hansa-Eduarda Hengstenberga porządek federalny uwzględnia i zakłada funk-
cjonowanie subsydiarności. Zob.: H.-E.  Hengstenberg, op. cit., s.  41. Odmiennego zdania 
w przypadku systemu amerykańskiego jest K.-H. Millgramm, Föderalismus in den Vereinigten 
Staaten, „JURA” 1992, no. 1, s. 17–21.

56 Por. P. Häberle, Das Prinzip der Subsidiarität aus der Sicht der vergleichenden Verfas-
sungslehre, „Archiv des öff entlichen Rechts” (AöR) 1994, no. 119, s. 169–206. Ciekawy ogląd, 
zwłaszcza w kontekście przyszłości subsydiarności, dają także: Ch. Ritzer, M.  Ruttloff , Die 
Kontrolle des Subsidiaritätsprinzips.  Geltende Rechtslage und Reformperspektiven, „Europa-
recht” (EuR) 2006, no. 1, s. 116–137.




