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Samorząd terytorialny  
jako publiczne prawo podmiotowe

Streszczenie:

Opracowanie zakłada analizę polskiego samorządu terytorialnego jako publicznego pra-
wa podmiotowego. Zbadana zostanie konstrukcja prawa podmiotowego na gruncie teo-
rii prawa oraz polskiego prawa publicznego, głównie administracyjnego, a także histo-
ryczne ujęcie przedmiotowej koncepcji. Konieczne będzie także zapoznanie się z różnymi 
znaczeniami publicznego prawa podmiotowego, tj. prawa, wolności, kompetencji. Poru-
szona zostanie również problematyka konstytucyjnego uregulowania praw podmioto-
wych. Następnie dokonane ustalenia zostaną przełożone na grunt polskiego samorzą-
du terytorialnego, jego regulacji konstytucyjnej, ale też europejskiej. Kluczowe znaczenie 
będą mieć zasady decentralizacji oraz pomocniczości, a także pojęcie wspólnoty samo-
rządowej i wynikające z nich konsekwencje dla przedmiotowej materii. Takie postępo-
wanie pozwoli spojrzeć na polski samorząd terytorialny przez pryzmat publicznego pra-
wa podmiotowego i określić, czy może on być za takie prawo uznany, a jeśli tak, to jakie 
jego cechy za tym przemawiają.

Słowa kluczowe: samorząd, prawo podmiotowe, prawo administracyjne,  
teoria prawa

1. Wstęp

Samorząd terytorialny jest przedmiotem wielu rozmaitych opracowań naukowych, nie 
tylko z zakresu prawa, lecz także innych dziedzin nauki. Mimo to nie udało się do tej 
pory wypracować jednej, akceptowalnej przez wszystkich przedstawicieli doktryny 
definicji tej instytucji. Już od okresu międzywojennego naukowcy prezentowali wiele 
1 Autor jest studentem V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie, wiceprzewodniczącym Koła Naukowego Administratywistów UJ.
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propozycji określenia charakteru prawnego samorządu terytorialnego, każdy kładł 
nacisk na inne elementy, w swojej ocenie ważniejsze dla całości konstrukcji, a zdarzali 
się i tacy, którzy spierali się co do istoty poszczególnych składowych2.

Jak pisze Wiesław Kisiel, „samorząd terytorialny to społeczność lokalna, o demo-
kratycznej organizacji wewnętrznej, która została przez ustawę wyodrębniona celem 
zdecentralizowanego wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej, z prawem 
do korzystania z kompetencji charakterystycznych dla administracji publicznej”3.

Z punktu widzenia dalszych rozważań wymaga wyjaśnienia, iż ta społeczność lo-
kalna zorganizowana jest na zasadzie korporacyjności, co obecnie nie budzi żadnych 
zastrzeżeń w doktrynie. Korporacja to z kolei zespół osób, którym łącznie przydana 
jest podmiotowość prawna, a więc określone uprawnienia i obowiązki4. Skoro temu 
zespołowi osób przyznawane są prawa, to rodzi się pytanie o to, czy utworzenie takiej 
konstrukcji ma podstawy konstytucyjne. Wszakże Konstytucja jest tym aktem praw-
nym, który daje podwaliny pod status jednostki w państwie, a prawa w niej zapewnione 
mają charakter publicznych praw podmiotowych, najlapidarniej ujmowanych przecież 
jako możliwość żądania przez poszczególne jednostki określonego zachowania ze stro-
ny państwa i dochodzenia go przed sądem.

W niniejszym opracowaniu podjęty zostanie wysiłek znalezienia odpowiedzi na pyta-
nie, czy samorząd terytorialny może być rozumiany jako publiczne prawo podmiotowe.

2. Publiczne prawo podmiotowe w teorii prawa 

W pierwszej chwili można odnieść wrażenie, że skoro członkostwo w samorządzie tery-
torialnym następuje ex lege, to trudno tu mówić o jakimś uprawnieniu poszczególnych 
jednostek. W doktrynie zwraca się uwagę, iż byt samorządu uzależniony jest od woli 
ustawodawcy, a członkowie wspólnoty samorządowej, będącej, co wyżej przedstawio-
no, immanentnym składnikiem definicji samorządu terytorialnego, nie mogą jej sami 
powołać ani rozwiązać5. Jednakże idea prawa podmiotowego nie musi sprowadzać się 
li tylko do powszechnego rozumienia terminu „uprawnienie”. Aby zbliżyć się do od-
powiedzi na postawione wyżej pytanie, należy w pierwszej kolejności zapoznać się 
z konstrukcją publicznego prawa podmiotowego.

Jak wskazuje Wojciech Jakimowicz, prawo podmiotowe, jako konstrukcja dla pra-
woznawstwa fundamentalna, jest traktowana jako jasna, oczywista i niewymagająca 

2 Doskonałym przykładem jest spór toczony przez Jerzego Panejkę oraz Tadeusza Bigo, którego osią była 
osobowość prawna samorządu terytorialnego. Pierwszy twierdził, iż samorząd taką osobowość może 
posiadać tylko i wyłącznie w sferze dominium i odmawiał mu jej w sferze imperium, gdyż jego zdaniem 
ułatwiałoby to potraktowanie samorządu jako tworu odrębnego od państwa. Takie podejście ułatwiło 
zwolennikom poglądów Panejki akceptację powojennych rad narodowych, których nie można uznać 
za samorząd. Bigo z kolei opowiadał się za przyznaniem osobowości prawnej zarówno w sferze imperium 
jak i dominium, ale jedynie tym podmiotom, które zorganizowane były na zasadzie korporacyjności.

3 W Kisiel [w:] Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, red. W. Kisiel, Warszawa 2006, s. 24.
4 Ibidem, s. 26.
5 Z. Niewiadomski [w:] Zarys ustroju administracji lokalnej Rzeczypospolitej Polskiej, red. Z. Niewiadom-
ski, J. Szreniawski, Lublin 1991, s. 30.
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wyjaśnień6. Zwraca się także uwagę, iż w polskiej dogmatyce prawa publicznego, a głów-
nie administracyjnego, do konstrukcji praw podmiotowych nie przywiązuje się takiego 
znaczenia, jak to się czyni w prawie cywilnym7. Jako że kwestia definicji praw podmio-
towych mieści się bez wątpienia w sferze teoretycznoprawnej aniżeli dogmatycznopraw-
nej, należy rozważania poprzedzić krótkim wstępem teoretycznym.

2.1. Prawo podmiotowe w prawoznawstwie i w historii prawa

W teorii prawa częstokroć podkreśla się, że termin „prawo” w języku prawnym naj-
częściej występuje na ogół jako składnik bardziej złożonych wyrażeń lingwistycznych, 
których najpopularniejszym jest wyrażenie „A ma prawo”8. To wyrażenie z kolei może 
posiadać wiele znaczeń. I tak, Zygmunt Ziembiński tłumaczy wyrażenie „A ma prawo” 
w m.in. następujący sposób:
– prawo jako wolność – przedmiotem praw są zachowania ani prawnie nakazane ani 

też prawnie zakazane,
– prawo jako uprawnienie – oznacza to, że ze względu na normę prawną, A ma pra-

wo otrzymać świadczenie od B, przy czym to świadczenie polegać może na działaniu 
i na zaniechaniu; więcej, przyjęcie tego świadczenia jest dla A indyferentne prawnie, 
jakkolwiek mogą istnieć normy, które nakazują mu jego przyjęcie,

– prawo jako kompetencja – to sytuacja, w której podmiotowi B norma prawna naka-
zuje określone zachowania wobec A, gdy A dokona określonej czynności konwen-
cjonalnej, która zaktualizuje obowiązek wynikający z kompetencji przyznanej B9.

Z analizy powyższej wynika, że prawo podmiotowe co do zasady jest konstrukcją 
trójelementową. Występują w niej bowiem podmioty: „uprawniony” (A) i „zobowią-
zany” (B) oraz przedmiot, czyli jakieś zachowanie. Wskazuje ona również jak wielo-
znacznie może być ujmowane określenie „mieć prawo”.

Kazimierz Opałek z kolei, autor pierwszej powojennej monografii dotyczącej praw 
podmiotowych, określa je jako powiązania normatywne oparte na woli zbiorowej, 
zdeterminowanej przez obiektywną sytuację danej zbiorowości, ukierunkowanej 
przez jej interesy10.

Dla określenia prawa podmiotowego może być przydatna także analiza historycz-
noprawna, jako że koncepcje wytworzone w ciągu ostatnich kilkuset lat nie pozostały 
obojętne dla współczesnej teorii prawa. W historii prawa najpowszechniejsze są dwie 
teorie dotyczące przedmiotowego zagadnienia, obie wypracowane na gruncie nauki 
niemieckiej. Pierwsza z nich, zwana teorią woli, opracowana została przez Friedricha 
Carla von Savigny’ego. Według niego, państwo wyposażyło obywateli w część swojej 
mocy, w ten sposób dając im możliwość aktywnego występowania wobec osób trzecich, 

6 W. Jakimowicz, Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2002, s. 29.
7 A. Wróbel [w:] System prawa administracyjnego, t. I, red. R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski, War-
szawa 2015, s. 329.

8 S. Wronkowska, Analiza pojęcia prawa podmiotowego, Poznań 1973, s. 25.
9 Por. Z. Ziembiński, Logiczne podstawy prawoznawstwa: wybrane zagadnienia, Warszawa 1966, s. 106–114.
10 K. Opałek, Prawo podmiotowe: studium z teorii prawa, Warszawa 1957, s. 68, cyt. za: J. Zimmermann, 
Prawo administracyjne, Warszawa 2016, s. 360.
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tj. posiadania wobec tych osób trzecich określonych praw podmiotowych11. Ogromny 
nacisk przywiązywał Savigny do władztwa woli, które w jego mniemaniu pozwala 
narzucić innym podmiotom określone sposoby postępowania. To właśnie wola jest 
czynnikiem sprawczym umożliwiającym korzystanie z praw12. Druga, określana mia-
nem teorii interesu, powstała w kontrze do teorii woli, a za jej naczelnego reprezentanta 
można uznać Rudolfa von Iheringa. Uznawał on wolę za coś abstrakcyjnego, niemogą-
cego wpływać na kontakty między podmiotami. Więcej, jak zauważał, państwo może 
wyposażyć jednostki w takie uprawnienia, których one się nie domagają i nie mają 
woli stać się ich podmiotami, a mimo to się nimi stają13. Ihering definiował więc pra-
wo podmiotowe jako interes, któremu prawo przyznaje ochronę. W jego ujęciu prawo 
podmiotowe miało zabezpieczać interesy obywateli i służyć zaspokojeniu ich potrzeb.

Jak nietrudno się domyślić, obydwie teorie znalazły zarówno swoich zwolenników, 
jak i przeciwników. Podejmowano próby łączenia podstawowych założeń powyższych 
koncepcji, co doprowadziło do powstania tzw. teorii kompromisowych. Wszystkie 
one miały wielki wpływ na wykształcenie się klasycznych teorii praw podmiotowych. 
Z punktu widzenia dalszych rozważań, najdonioślejsze znaczenie będzie mieć właśnie 
jedna z koncepcji klasycznych prawa podmiotowego – wysunięta przez niemieckiego 
teoretyka prawa Georga Jellinka – teoria statusu.

Przedmiotem tej teorii jest formalna struktura pozycji prawnej jednostki wobec 
państwa14. Status, będący źródłem praw podmiotowych, a definiowany jako swoista 
relacja jednostki z państwem, Jellinek dzielił na cztery kategorie. Mamy więc status 
pasywny, który polega na możliwości nakładania na jednostkę przez państwo nakazów 
i zakazów, obowiązku podporządkowania się im. W logicznym stosunku sprzeczności 
ze statusem pasywnym znajduje się status negatywny, dotyczący sfery wolności jednost-
ki. Wszystkie więc zachowania, których państwo ani nie nakazuje, ani nie zakazuje, 
będą znajdowały się w obszarze jej indywidualnej swobody. Wobec tego nie będą one 
mogły kształtować relacji państwo – jednostka, dla tego pierwszego pozostaną bez 
znaczenia. Status pozytywny z kolei opiera się na wyposażeniu jednostek w zdolność 
prawną, dzięki której mogą one żądać od państwa określonych zachowań. Wreszcie 
wyróżniony został status aktywny, który określa te zdolności jednostek umożliwiające 
im uczestniczenie w państwie.

Trudno byłoby także poruszać tematykę praw podmiotowych publicznych bez przy-
pomnienia klasycznej formuły teoretycznej stworzonej przez Edmunda Bernatzika, zna-
nej jako triada Bernatzika. Autor ten, celem opisania interakcji między jednostką a ad-
ministracją publiczną, wyróżnił trzy jej metody: interes faktyczny, interes prawny oraz 
roszczenie prawne, które jest ściśle powiązane z publicznym prawem podmiotowym15.

11 W. Jakimowicz, op.cit., s. 33.
12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 A. Wróbel, op.cit., s. 345.
15 Należy bowiem zaakcentować, iż na gruncie prawa publicznego, w tym szczególnie administracyj-
nego, roszczenie jest konstrukcją inną niż ta występująca w prawie prywatnym. Podkreśla się, że o ile 
prawo podmiotowe prywatne bez roszczenia może istnieć, o tyle prawo podmiotowe publiczne bez 
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Na zakończenie tej części rozważań można postawić pytanie: czy wobec takich roz-
bieżności definicyjnych, używanie terminu prawa podmiotowego ma sens? Wypada bo-
wiem uznać, że dzięki tak szerokim możliwościom określania przedmiotowego zagad-
nienia, można jego znaczenie dostosować do aktualnych potrzeb, co czyniłoby z prawa 
podmiotowego jedynie slogan. Slogan ten jednak w dalszym ciągu daje do zrozumienia, 
że jego przedmiot posiada gwarancje prawne, częstokroć o randze konstytucyjnej.

2.2. Konstytucyjne uregulowanie praw podmiotowych

Polski porządek prawny bez wątpienia można określić jako należący do konglomeratu 
prawa stanowionego, gdzie prymat przyznaje się tym aktom prawnym, które zostały 
uchwalone przez człowieka lub demokratycznie wybraną reprezentację grupy ludzi. Kon-
stytucja RP daje jednak do zrozumienia, chociażby w tekście Preambuły, iż wartości 
prawnonaturalne nie pozostały polskiemu ustrojodawcy obojętne. Ustawa zasadnicza 
bowiem, jako podstawowy akt regulujący status jednostki w państwie, ale też względem 
państwa, niewątpliwie zawiera w sobie tego typu konstrukcje, które właśnie z tej racji 
powszechnie uznaje się za publiczne prawa podmiotowe, o czym była już wcześniej mowa. 
Przyjęcie więc, że ich źródłem jest wyłącznie prawo stanowione, zaprzeczałoby ich idei, 
jednakże, aby wywoływały one skutki prawne, muszą być w tym prawie stanowionym 
zawarte, niejako przez nie potwierdzone16. Konstytucja jest aktem pierwszorzędnym dla 
analizowanej problematyki, mimo że, ze względu na swoje miejsce w hierarchii aktów 
prawnych, zawiera postanowienia o dużym stopniu ogólności. Jednakże wyznaczają one 
kierunek konstruowania kolejnych praw podmiotowych na niższych szczeblach tejże 
hierarchii, a z drugiej strony gwarantują ich nienaruszalność17.

W redakcji polskiej Konstytucji uderzające jest przede wszystkim wielokrotne uży-
wanie określenia „prawo”, wykraczające poza rozdział II, który wydawać by się mogło 
powinien w całości wyczerpywać problematykę wolności i praw. Nie ograniczają się 
więc one do określania li tylko sytuacji obywatela (jednostki) względem państwa, mogą 
dotyczyć także bardziej zorganizowanych struktur18. W kontekście tego stosunkowego 
rozproszenia konstytucyjnych praw warto przywołać poglądy Piotra Tulei odnośnie moż-
liwości wyznaczania ich granic. Twierdzi on mianowicie, iż treść konstytucyjnych praw 
podmiotowych nie może być ustalona w sposób definitywny, a jedynie prima facie, a ich 
ostateczne znaczenie może być wywiedzione dopiero po rozstrzygnięciu kolizji anali-
zowanego prawa z innym gwarantowanymi przez ustawę zasadniczą uprawnieniami19.

możliwości żądania od podmiotu zobowiązanego określonego zachowania traci całkowicie znaczenie 
i przejdzie do kategorii interesu prawnego. Roszczenie będzie więc immanentną częścią prawa pod-
miotowego publicznego, ale nie powinno być z nim utożsamiane. Więcej na ten temat patrz W. Jaki-
mowicz, op.cit., s. 220–222.

16 Por. W. Jakimowicz, op.cit., s. 176.
17 Ibidem, s. 177.
18 Dobrym przykładem będzie zawarte w art. 168 Konstytucji prawo jednostki samorządu terytorial-
nego do ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych lub prawo tychże jednostek do zrzeszania się 
określone w art. 172.

19 P. Tuleja, Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności (wybrane problemy), Kraków 2003, 
s. 147.
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2.3. Prawo podmiotowe publiczne – idea

Prawo podmiotowe publicznie, jak już dość intuicyjnie można odczuć, nie będzie tym 
samym co prawo podmiotowe na gruncie prawa prywatnego. Jest to efektem nierów-
norzędności podmiotów stosunku publicznoprawnego, w którym organy administracji 
publicznej zawsze będą na pozycji silniejszej niż jednostka. Ich celem jest złagodzenie 
tej nierównorzędności20.

Mając to na uwadze można spróbować dokonać syntezy powyższych rozważań 
i przyjąć definicję publicznego prawa podmiotowego. Mianem tym można więc określać 
takie sytuacje, w których norma prawa naturalnego potwierdzona przez ustawodawcę 
w prawie stanowionym zaliczanym do gałęzi prawa publicznego (a więc konstytucyj-
nego lub administracyjnego) przydaje podmiotom tego prawa21 możliwość skutecz-
nego kierowania do podmiotu prawa publicznego żądania określonego zachowania 
i podmiot ten nie może się przed spełnieniem tego żądania uchylić, co zabezpieczone 
jest ich sądową ochroną. Pozycja uprawnionego jest więc korzystniejsza niż pozycja 
zobowiązanego. Są to prawa o charakterze osobistym i niezbywalnym. Ich podział 
przebiega wedle kryterium treści na prawa pozytywne i negatywne22.

3. Samorząd terytorialny jako publiczne prawo podmiotowe? 

Mając na uwadze wszystkie uczynione powyżej ustalenia, należy wreszcie pochylić się 
nad celem tego artykułu, tj. kwalifikacją samorządu terytorialnego jako publicznego 
prawa podmiotowego. Dla tak postawionego problemu doniosłe znaczenie będzie mieć 
analiza dwóch kwestii: członkostwa we wspólnocie samorządowej oraz zagadnienia 
konstytucyjnej regulacji samorządu terytorialnego.

Bodaj kluczowe znaczenie dla charakteru prawnego samorządu ma tworząca go 
z mocy prawa społeczność lokalna, korporacja, zwana w Konstytucji23, ale też w usta-
wach samorządowych, wspólnotą24. Akty te dają jasno do zrozumienia, że jedynym 
kryterium przynależności do wspólnoty jest miejsce stałego zamieszkania, a to usta-
la się w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego25. Żadne inne kryterium nie zostało 
przewidziane dla nabycia członkostwa we wspólnocie samorządowej. Jest ono więc 

20 Por. J. Zimmermann, op.cit., s. 363.
21 Pozornie wydaje się, że z celu istnienia publicznych praw podmiotowych, jakim jest równoważenie 
stosunku publicznoprawnego, podmiotami tych praw mogą być jedynie jednostki pozostające poza sfe-
rą administracji. Jednakże jest do pomyślenia, aby przydać takie uprawnienia państwu. Ono bowiem, 
jako powstające z woli obywateli, którzy przekazują mu, zgodnie z teorią umowy społecznej, część swo-
ich praw, posiada podmiotowość publicznoprawną (mimo że ten fakt był osią doktrynalnych sporów). 
Co więcej, w celu zapewnienia tym obywatelom ochrony, państwo musi być wyposażone w określone 
instrumenty prawne i do takich można by było zaliczyć publiczne prawa podmiotowe. Więcej na ten 
temat patrz W. Jakimowicz, op.cit., s. 194–218.

22 J. Zimmermann, op.cit.
23 Art. 16 ust. 1.
24 Art. 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 1 ustawy o samorządzie powiatowym i art. 1 ustawy 
o samorządzie województwa.

25 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 459).
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obligatoryjne i powszechne, niezależne od woli poszczególnych jednostek. Co więcej, 
nikt nie może mocą własnego oświadczenia woli przystąpić albo wystąpić ze wspólno-
ty, nikt nie może być też do niej włączony lub z niej wykluczony na podstawie decyzji 
innego podmiotu26.

Takie rozumowanie jest zgodne z ujęciem publicznych praw podmiotowych jako 
osobistych, niezbywalnych i niepodlegających sukcesji. W doktrynie wskazuje się rów-
nież, że członkowie wspólnoty samorządowej nie mają obowiązku aktywnego uczestni-
czenia w życiu publicznym społeczności lokalnej, a jest to jedynie ich prawo. Bierność 
nie powoduje wykluczenia ze wspólnoty27. Jest to zbieżne z ujmowaniem praw publicz-
nych podmiotowych jako obiektywnych w ogólności, jednak w fazie realizacji – subiek-
tywnych, gdyż brak jest przymusu ich wykonywania, ergo mają one mieć charakter 
jedynie potencjalny28.

Jeśli chodzi o ujęcie teoretycznoprawne, to prawu do samorządu terytorialnego 
najbliżej jest w moim odczuciu do teorii statusu Georga Jellinka. Jeżeli bowiem statu-
sem jest relacja jednostki z państwem, to bycie członkiem wspólnoty samorządowej, 
a przez to samorządu terytorialnego, niewątpliwie tę relację kształtuje. Nawet z języ-
kowego punktu widzenia możemy mówić o statusie członka wspólnoty. Jeżeli pod-
jąć próby zakwalifikowania tego stanu do którejś z kategorii przedstawionych przez 
Jellinka, to z pewnością można prawo do samorządu terytorialnego uznać za status 
pozytywny, gdyż zarówno jednostki, jak i wspólnoty samorządowe, wyposażone 
są w zdolność prawną, dzięki której mogą od państwa żądać określonych zachowań 
oraz status aktywny, ponieważ taka konstrukcja umożliwia jednostkom uczestni-
czenie w państwie. Jako problematyczne należy uznać zakwalifikowanie samorządu 
terytorialnego jako statusu negatywnego lub pasywnego. Pamiętać bowiem należy, 
iż stany te pozostają względem siebie w logicznym stosunku sprzeczności, tak więc 
wypełniają uniwersum w całości w ten sposób, iż nie ma stanu, który jednocześnie 
byłby i negatywny, i pasywny lub nie należał do żadnej z tych kategorii. Przyjmuję, 
że nie może to być status negatywny, gdyż nie postrzegamy samorządu terytorialnego 
w kategoriach wolności, choćby ze względu na obligatoryjny udział we wspólnocie. 
Wobec powyższego członkostwo w samorządzie terytorialnym byłoby postrzegane 
jako status pasywny. Jeżeli osadza się on na podporządkowaniu jednostki państwu 
i wypływającym z tego nakazom i zakazom, których adresatem jest ta jednostka, 
to można założyć, iż ustawodawca, poprzez obligatoryjność uczestnictwa we wspól-
nocie samorządowej, kieruje nakaz uczestniczenia w samorządzie terytorialnym. 
Nie można bowiem formułować tezy o braku podporządkowania wspólnot samorzą-
dowych państwu. Byłoby to nadużycie i wypaczenie zasady decentralizacji władzy 
publicznej29. Polski samorząd terytorialny nie może być postrzegany w kategoriach 
autonomii lokalnej. Wykonuje on administrację państwową, musi więc być z tym 

26 E. Olejniczak-Szałowska, Członkostwo wspólnoty samorządowej, Samorząd terytorialny 1996, nr 5, s. 8.
27 Z. Niewiadomski, op.cit., s. 31.
28 Tak J. Boć, A. Błaś [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2010, s. 520 i za nimi J. Zimmer-
mann, op.cit., s. 363.

29 Stałoby to również w sprzeczności z art. 3 Konstytucji RP.
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ostatnim powiązany30. Szkopuł może polegać jedynie na tym, iż nakaz kojarzy się 
z obowiązkiem jakiegoś działania tudzież powstrzymywania się od niego, niedocho-
wanie którego spowoduje zastosowanie jakiś sankcji. W analizowanym przypadku, 
o czym była już mowa, jednostka nie ponosi negatywnych konsekwencji swojej bier-
ności, braku działania we wspólnocie samorządowej.

Warto także pochylić się nad koncepcją Iheringa. Skoro bowiem autor ów twierdzi, 
że państwo może nadawać prawa nawet w sytuacjach, gdy obywatele się ich nie domaga-
ją, to stanowiłoby to świetny kontrargument wobec przymusowości uczestnictwa w sa-
morządzie terytorialnym. Jeżeli bowiem przynależność do wspólnoty samorządowej 
jest powszechna i obligatoryjna, to trudno mówić o tym, aby wola jednostek odnośnie 
bycia podmiotami takiego prawa była w tym względzie relewantna. Mimo to teoria 
interesu zakłada, że można mówić o prawie podmiotowym jeżeli tylko zaspokajane 
są ludzkie potrzeby i realizowany interes obywateli, a m.in. dla obydwu tych celów 
powołany został samorząd terytorialny31.

Wreszcie można doszukiwać się teoretycznoprawnego potwierdzenia tezy posta-
wionej w temacie opracowania w monografii Kazimierza Opałka, który oparcia dla 
praw podmiotowych poszukiwał w zbiorowościach ludzkich32. Jak wyżej wspomniano, 
uczony ten zakładał, iż prawo to jest efektem działania woli grupy jednostek, które 
ze względu na sytuację, w jakiej się znalazły, są ukierunkowane na zabezpieczenie swo-
ich interesów. Ponownie można stwierdzić, iż takie ujęcie zbiorowości można przełożyć 
na grupę jednostek, które celem wykonywania władzy publicznej, która ma za zadanie 
spełnienie ich potrzeb, a przez to realizację poszczególnych interesów, zostały zorgani-
zowane we wspólnotę samorządową, która to z kolei takim spełnianiem potrzeb zajmuje 
się jako samorząd terytorialny.

Jeśli chodzi o treść publicznego prawa podmiotowego do samorządu terytorialnego, 
to można je uznać za prawo pozytywne polegające na żądaniu udziału w działaniach 
państwa33. Pozytywne, gdyż podmiot będący zobowiązanym z jego tytułu – w tym 
przypadku ustawodawca – musi gwarantować możliwość powstania wspólnoty sa-
morządowej, która – przez wzgląd na decentralizację i pomocniczość – bierze czyn-
ny udział w wykonywaniu władzy publicznej, o czym świadczą zresztą wypowiedzi 
ustrojodawcy: „samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. 
Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje 
w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność”34. Prawo to w takim ujęciu polegać 

30 Potwierdza to zastosowanie środków nadzoru prawnego państwa wobec samorządu oraz narzędzi 
o charakterze finansowym.

31 Fakt realizacji interesów jednostkowych jest, zdaniem autora niniejszego opracowania, niezaprzeczal-
ny, gdyż składają się one na interes publiczny, o czym niżej.

32 Trzeba tu jednak poczynić zastrzeżenie, iż Opałek był przeciwnikiem konstrukcji praw podmiotowych, 
jako tworów burżuazyjnych, nieprzystających do rzeczywistości socjalistycznej. Postulował on zarzuce-
nie koncepcji praw podmiotowych na rzecz korzystania z „uprawnienia”, a uzasadnienie swego stanowi-
ska czerpał, ze względu na realia w jakich przyszło mu prowadzić badania, m.in. z prac Józefa Stalina. 

33 Ten „podgatunek” pozytywnego prawa podmiotowego publicznego wprowadził M. Kulesza [w:] Ma-
teriały do nauki prawa administracyjnego, red. M. Kulesza, Warszawa 1985, s. 233–234.

34 Art. 16 ust. 2 Konstytucji RP.
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może na braniu udziału członków wspólnoty w procesie decyzyjnym dotyczącym spraw 
lokalnych lub na współdziałaniu z właściwymi organami35. A contrario, można temu 
prawu przyznać i treść negatywną, gdyż w raz zagwarantowany samorząd ustawodawca 
nie powinien ingerować w taki sposób, który ograniczyłby go w jakimkolwiek stopniu.

Warto zaznaczyć, iż samorząd terytorialny nie może być utożsamiany z – wydaje się 
dużo bardziej popularnym w języku prawnym – określeniem „jednostka samorządu 
terytorialnego”. Jednostka bowiem, składając się z elementu podmiotowego – wspólno-
ty, opiera się również na elemencie przedmiotowym – terenie, na którym ta wspólnota 
przebywa, a dla określenia którego kluczowe znaczenie ma wprowadzony ustawą z dnia 
24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego 
państwa36 podział na gminy, powiaty i województwa samorządowe.

Problemem, jaki pojawia się w tym miejscu, jest zagadnienie ochrony sądowej przy-
sługującej wspólnocie samorządowej, a raczej jej braku, bowiem ta jest przydana tylko 
jednostce samorządu terytorialnego. Jak jednak wskazano powyżej, wspólnota jest ele-
mentem konstytuującym jednostkę samorządu terytorialnego, bez której ona nie może 
istnieć. Wspólnota zaś może korzystać z jedynie z ochrony wyborczej i referendalnej, 
co uznać należy za przejaw niedoregulowania tej materii. Gdyby jednak ustawodaw-
ca odmawiał jednostkom możliwości udziału w samorządzie terytorialnym, to jest 
do pomyślenia skorzystanie przez nie ze skargi konstytucyjnej do Trybunału Kon-
stytucyjnego na zasadzie art. 79 ust. 1 Konstytucji RP albo przynajmniej wystąpienia 
do Rzecznika Praw Obywatelskich na podstawie art. 80 Konstytucji.

We wstępie zwrócono uwagę, iż wszelkie prawa zamieszczone w Konstytucji mają 
charakter publicznych praw podmiotowych. Rozważmy więc konstytucyjną regulację 
samorządu terytorialnego i jej sens.

Samorząd terytorialny w kształcie, jaki znamy obecnie, sięga korzeniami wieku XIX, 
kiedy to na skutek publicznych wystąpień i rewolucji zapoczątkowany został proces 
upodmiotowienia jednostek, objawiający się w nadawaniu im coraz to nowych praw 
i wolności, niejednokrotnie gwarantowanych przez nowe akty prawne o charakterze 
ogólnoustrojowym – konstytucje. Poddani przeistoczyli się w obywateli i umożliwio-
no im tworzenie korporacji właśnie, które mogły sprawować władzę wraz z rządem. 
Wówczas też powstaje nowoczesna administracja publiczna, kierująca się zasadami 
decentralizacji oraz pomocniczości. Obie zasady są wymienione w tekście Konstytu-
cji RP z 2 kwietnia 1997 r., odpowiednio w art. 15 ust. 1 oraz w Preambule. Zasada 
pomocniczości występuje także w art. 4 ust. 3 Europejskiej Karty Samorządu Lokal-
nego37. Analiza przywoływanych przepisów, która wykracza poza ramy niniejszego 
opracowania, pozwala na stwierdzenie, że zasady powyższe są podstawą organiza-
cji naszego państwa, a samorząd terytorialny jest ich wyrazicielem, ergo elementem 
dla tej organizacji fundamentalnym. Jeżeli więc istnienie samorządu terytorialnego 
ma wpływać na strukturę państwa, to jego egzystencja powinna mieć jak najbardziej 
konstytucyjnie ugruntowane podstawy.
35 Por. E. Olejniczak-Szałowska, op.cit., s. 9.
36 Dz.U. z 1998, Nr 96, poz. 603.
37 Dz.U. z 1994, Nr 124, poz. 607.



Jakub Krawczyk

148 

Dla tak zarysowanej problematyki warte jest również wspomnienie Światowej De-
klaracji Samorządu Lokalnego, uchwalonej na 27. Światowym Kongresie Międzynaro-
dowego Związku Władz Lokalnych w dniach 22–26 września 1985 r. w Rio de Janeiro, 
która w art. 1 oraz art. 3 ust. 3 przewiduje konieczność regulacji materii dotyczącej 
samorządu terytorialnego w konstytucjach poszczególnych państw.

Z Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego wynikają dalsze konsekwencje dla 
analizowanego przez nas obszaru. Po pierwsze, klauzula korporacyjna zawarta w jej 
art. 3 ust. 1 dająca do zrozumienia, że samorząd terytorialny nie jest jedynie admini-
stracją publiczną, lecz działa także w imieniu i interesie mieszkańców. Można podnieść 
zarzut, że publiczne prawo podmiotowe powinno chronić jedynie interes indywidualny. 
Ja jednak uważam, że między interesem ogółu mieszkańców a interesem indywidu-
alnym nie może być sprzeczności, gdyż interes wspólnoty będzie zawsze co do zasady 
wypadkową interesów indywidualnych, interesy indywidualne łączą się w nim dla 
osiągnięcia wspólnego dobra. Po drugie, sformułowane w jej preambule stwierdzenie 
że „prawo obywateli do uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi jest jed-
ną z demokratycznych zasad, wspólnych dla wszystkich państw członkowskich Rady 
Europy” może być poczytywane jako wprost wyrażone publiczne prawo podmiotowe 
obywateli państw-sygnatariuszy Karty do samorządu lokalnego i w tym kontekście 
należy odczytywać wspominany już art. 3 ust. 138.

Powyższe wiąże się z zagadnieniem uzasadniania publicznych praw podmiotowych. 
Jak wskazuje Andrzej Wróbel, proces ten może przybierać dwie formy – wewnętrzną 
oraz zewnętrzną39. Przykładem uzasadnienia wewnętrznego będzie potrzeba wywią-
zania się państwa z zobowiązań międzynarodowych, wynikających m.in. z ratyfiko-
wanych umów międzynarodowych. EKSL jest przykładem takiej umowy, więc jeśli 
przyjąć, iż zawiera ona publiczne prawo podmiotowe do samorządu lokalnego, to musi 
ono być z całą mocą respektowane przez krajowego prawodawcę. Uzasadnienie ze-
wnętrzne z kolei opiera się na aksjologii danych społeczeństw. Prawa takie będą więc 
oparte o obiektywne wartości moralne lub społeczne, m.in. zaspokajania podstawo-
wych potrzeb i demokracji. Bez wątpienia Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym 
państwem prawnym, a zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych odbywa się w dro-
dze samorządu, co wynika z kolei z zasady pomocniczości.

Pozostając na gruncie uregulowań europejskich, warto wspomnieć także o rekomen-
dacji Rec(2001)19 Komitetu Ministrów Rady Europy z 6 grudnia 2001 r., która dotyczy 
udziału obywateli w życiu publicznym na szczeblu lokalnym. Stwierdza się w nim wprost, 
iż demokracja osadza się na obywatelskim udziale i zaangażowaniu, a obywatele – świa-
domi swoich prawi obowiązków – stanowią siłę napędową każdego systemu demokra-
tycznego, zaś demokracja lokalna stanowi najważniejszy element demokracji. Z tych 
względów Komitet rekomenduje rządom państw członkowskich Rady przyjęcie takiej 
polityki, która tworzyłaby podstawy pod udział obywateli w lokalnym życiu publicznym 
oraz promowała je, opierając się na postanowieniach m.in. EKSL. Mimo że rekomendację 
38 Podobnie I. Skrzydło-Niżnik, Ochrona publicznych praw podmiotowych obywateli a instytucja Naczel-
nego Sądu Administracyjnego, CASUS 1997, nr 5, s. XIV.

39 A. Wróbel, op.cit., s. 349–350.
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tę można zaliczyć do tzw. soft law, to wyznacza ona pewien kierunek interpretacji. Miano-
wicie nacisk nałożony na partycypację obywateli, jej powiązanie z zasadami demokracji 
oraz ogólny postulat skierowany do państw członkowskich w połączeniu z odwołaniem 
do EKSL oraz zasadą subsydiarności, która niewątpliwie jest żywa w przedmiotowym do-
kumencie, można stwierdzić, iż nadanie samorządowi terytorialnemu rangi publicznego 
prawa podmiotowego jest, w kontekście aktów Rady Europy, jak najbardziej uprawnione.

Wywiedziono, że samorząd terytorialny, jako forma organizacji państwa, jest uregu-
lowany przede wszystkim w akcie stojącym na szczycie hierarchii źródeł prawa, Kon-
stytucji. Jeżeli chcemy uzasadnić pogląd, że stanowi on prawo publiczne podmiotowe, 
to należy oprzeć argumentację na tzw. teoriach praw konstytucyjnych40, gdyż wówczas 
takie publiczne prawo podmiotowe, ze względu na miejsce występowania, będzie moż-
na z całą stanowczością uznać za prawo konstytucyjne. Jedną z takich teorii jest teoria 
demokratyczno-funkcjonalna, która skupia się na interpretowaniu praw w kontekście 
ich funkcji politycznych. Celem demokratycznego państwa prawnego jest bowiem ta-
kie zorganizowanie procesów decyzyjnych, aby realizowany był interes jednostek oraz 
interes publiczny, a prawa konstytucyjne mają być tego gwarantem. Czymże innym jest 
samorząd terytorialny? Jak podkreśla wielokrotnie już cytowany Wojciech Jakimowicz, 
współczesna nauka prawa, mówiąc o relacji jednostka-państwo, wyróżnia prawa czło-
wieka, prawa obywatelskie oraz prawa podstawowe. O ile pierwsze wynikają z przyro-
dzonej godności ludzkiej, a drugie dotyczą jedynie obywateli danego państwa, to prawa 
podstawowe, gwarantowane konstytucyjnie, mogą przysługiwać tylko obywatelom lub 
wszystkim podmiotom podległym władzy państwa, są więc kategorią niejako pośrednią 
i to dwojakiego znaczenia: nie tylko określają sam status jednostki w państwie, ale mogą 
również charakteryzować jego ustrój polityczny i ekonomiczny41. Powyższe uwagi w do-
bry sposób oddają ideę samorządu terytorialnego, zwłaszcza postrzeganą przez pryzmat 
konstytucyjnych zasad decentralizacji i pomocniczości. Można więc uznać go za prawo.

4. Podsumowanie

Podsumowując ogół rozważań nie należy stwierdzeniu, iż samorząd terytorialny jest 
prawem publicznym podmiotowym, całkowicie odmówić racji. Można go bowiem uza-
sadniać tak jak inne takie prawa, posiada on również ich cechy. Konieczność uznania 
za taką instytucję wynika nie tylko z rodzimej regulacji konstytucyjnej42, ale także 

40 Więcej o teoriach praw konstytucyjnych pisze A. Wróbel, op.cit., s. 362–364.
41 W. Jakimowicz, op.cit., s. 76–77.
42 Konstytucja RP co prawda nie zawiera expressis verbis przyznania obywatelom prawa do samorządu 
terytorialnego, jak to czyni np. konstytucja Chorwacji z 22 grudnia 1990 r. w swoim art. 132 („Obywa-
telom gwarantuje się prawo do samorządu lokalnego i okręgowego [regionalnego]. Prawo do samorzą-
du terytorialnego realizuje się poprzez lokalne, okręgowe [regionalne] organy przedstawicielskie, złożo-
ne z członków wybranych w wolnych wyborach i w głosowaniu tajnym na podstawie bezpośredniego, 
równego i powszechnego prawa wyborczego. Obywatele mogą bezpośrednio uczestniczyć w zarządza-
niu sprawami lokalnymi poprzez zgromadzenia, referenda i inne formy bezpośredniego decydowania, 
zgodnie z ustawą i statutem”.), jednak – jak zostało wykazane – istnieją solidne podstawy do jego wy-
wodzenia z przepisów naszej ustawy zasadniczej.
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z aktów europejskich, zarówno hard law jak i soft law. Podstaw można szukać także 
w prawoznawstwie, a nawet w historii doktryn prawnych, co gwarantuje niezwykle 
szerokie spektrum poglądów w tej materii, mimo że inaczej taką konstrukcję inter-
pretujących. Kluczowe znaczenie dla postrzegania samorządu terytorialnego przez 
pryzmat publicznego prawa podmiotowego mają bez wątpienia zasady decentralizacji 
i pomocniczości, organizujące wewnętrzną strukturę państwa. Jednostki, uformowane 
we wspólnotę samorządową na podstawie konstytucyjnie określonych więzów o cha-
rakterze społecznym, gospodarczym i kulturowym43, muszą mieć możliwość tworzenia 
samorządu terytorialnego, jako że na wyżej wymienionych zasadach biorą one wówczas 
udział w sprawowaniu władzy publicznej i zaspokajają swoje potrzeby. Realizowany 
więc jest interes wspólnoty, będący w istocie wypadkową interesów indywidualnych po-
szczególnych jednostek. To przesądza o tym, że istnienie samorządu wpływa na status 
jednostki w państwie, jest więc zasadnie uregulowane w Konstytucji, a przez to można 
mu nadać charakter publicznego prawa podmiotowego.

*  *  *

Territorial Self-Government as a Public Right

The elaboration provides analysis of Polish territorial self-government as a public right. The re-
search will consider the notion of right in theory of law and some historical view over it. 
It will be necessary to analyze the public right in the concept of right, liberty and competence. 
The constitutional roots of public rights will be undertaken as well. Those findings will be ap-
plied to European and Polish regulations of territorial self-government, where the crucial issues 
are the principle of decentralization and subsidiarity, as well as the notion of local communi-
ty. In conclusion, the article answers the question whether the Polish territorial self-govern-
ment may be taken as a public right and if so, which of its attributes are plead in favor of it.
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43 Ustrojodawca nie daje jednak jednoznacznej odpowiedzi, czy za wspólnotę samorządową można by-
łoby uznać zbiorowość powiązaną innym więziami, w ocenie autora niniejszego opracowania należy 
przyjąć interpretację szeroką i dopuszczać także inne kryteria wyodrębniania wspólnot samorządo-
wych nadanym obszarze.


